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MATRIX PSEUDOBASIC ALGORITHMS 

 

A research problem is the construction of algorithms for determining the solutions 

of a matrix system of equations in the case of changing the coefficients of the original 

system without recalculation of its solutions. In particular, the target system of linear 

equations can be described as: 

CAu  , (1) 

where the matrix A of dimension, which in the future will be called the main or generative 

with a known solubility and an inverse matrix, which we will call the auxiliary system 

Iu K , (2) 

where I  – square matrix of dimension  m m  аnd  K  -  vector of dimension m , and 

perturbed at it 

CuA  . (3) 

where, A  is a perturbed matrix and C  is a perturbed vector column. Suppose that the 

basic solution and the inverse matrix are found for system (1). Then, the theorem [1] 

takes place: 

Theorem 1.  Between the coefficients of development of vector-normals of 

constraints on the rows of the basis matrix, the elements of the inverse matrices, the basic 

solutions, the discrepancies of the restrictions in two adjacent basic solutions, the 

following relations take place: 
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In this case, the condition of singularity of the basic matrix when entering the normal 

vector la  with the restriction ll cua   to k -у position of the basic matrix A   is the 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

17 

implementation of inequality 0lk . 

The basis of the proposed method of artificial base matrices and its corresponding 

algorithms is the idea of a basic matrix formed by linearly independent lines of the matrix 

of constraints. The process of iterative bridging (replacement) of the constraints of the 

auxiliary system with the relaxed constraints of the main system is carried out. During 

the iterations, the rank of the created intermediate systems is analyzed and the main 

elements of the method are found [2]. 

Basing on relations above, we can build the algorithm for the system research (3) 

(considering the changes in the model). The algorithm will be based on the ideology of 

the simplex method with special features of the organization of the iterative process. In 

particular, the transition from system (3) up to system (1) will happen by gradual 

substitution of certain perturbed rows. This means that the vectors of the normals of 

hyperplane, which define the rows of the basic matrices, will be substituted by 

corresponding “perturbed” normal vectors.  Basing on simplex relations (4) - (7), the 

following basic solutions and inverse matrices will be recalculated. By keeping the 

support property, on the iterations of the substitution, the solution to the system (3) will 

be found in 0i iterations. As a result, we obtain a new basic solution and an inverse matrix 

[3]. 

Features of the organization of the method of artificial base matrices: 

• from the relaxed auxiliary system (2) we successively proceed to the given (1); 

• the elements of the auxiliary system (2) are used as starting points in the 

application of the algorithm; 

• the choice of the normals of constraints (1) introduced into the next artificial base 

matrix and the line derived from the artificial base matrix is determined only from the 

condition that the condition of the condition is fulfilled, that is; 

• the maximum number of iterations to establish a system rank is limited to m; 

• the ideology of the four-dimensional transformation (4) (7) can be used to analyze 

the degeneracy, to determine the rank and solution (1) on the basis of known properties 

(2), and also properties (3) on the basis of (2). 
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ABOUT SOME TECHNOLOGICAL ASPECTS IN RESEARCH OF 

CONFLICTS IN IT PROJECTS 

 

Many times domestic and foreign scientists have considered the problem of 

solving the conflicts and management of conflict situations in the organizations and 

offered various ways to solve them. However, these approaches to solving the conflicts 

do not fit to solving the conflicts and conflicting situations in the projects. 

The relationship among the group of persons working on the project are usually 

characterized by the collaboration and healthy competition. Persons depend on one 

another, while at the same time having personal interests, goals and abilities within a 

project. While on the project, persons tend to use acquired experience, obtain new 

knowledge, making a reputation of themselves and get the ability for career advance via 

getting responsible job assignments. Of importance for the future life is also new useful 

personal connections. 

Every person encounter various conflicts in everyday life, in the family, on the job, 

anywhere with human factor involved. Various conflicts happen in different situations 

and lead to different consequences. 

Conflicts in the working teams are practically inevitable; they are creating the 

working atmosphere both in production and development environments. However, not 

all conflicts have positive influence on the persons, groups and collectives. More often, 

the problems and stressed relations emerge between team members and involved 

individuals as the project systems are more complex. Preservation of friendly relations 

and preventing the inevitable misunderstandings and misinterpretations are of utmost 

importance in the projects. 

Working at the project differs from working at the facilities by its short duration 

and predetermined value. Projects are limited in time and resources. Because of this, the 

manager solving of the conflicts in the project had to get the things right and make correct 

choices to amend the conflict. 

In report is analyzing the conflicts and formation of proposals concerning the 

application of methods to solve conflicts in a specific situation. Any project begins as 

friendly relations, common and mutual understanding of a goals, project aim, 

responsibility, kindness towards coworkers and project members and other. Speaking 

professionally, one can say these stages of project lifecycle are called initiation or 

planning. 

 

  



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

19 

U.D.C. 338.3 
1 A. A. Didyk   

The student of  Information Technologies Department 
2A.M. Onyshchenko 

Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Professor of Department of 

Information System and Technology 
3 V.I. Kudin 

Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher, Professor of the Department of 

Intellectual and Information Systems 
1,2,3 Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

MATRIX MODELS OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC 

INTERACTION 

 

A perspective analysis of the development of modern, both theoretical and practical 

economics, shows an increase in the tendency of taking into account the social factor and 

ensuring life on Earth on a global scale. It can be expected that in the near future this 

trend will occupy a leading position in the global economy and will significantly 

determine international economic relations. At the forefront in the conditions of 

globalization of the world economy and world economic relations, the priority is to 

ensure the full future of the world society. 

In the context of this, the ecological factor in macroeconomics is significantly 

increased, and a specific problem of the role, place and organization of the ecological 

component arises. Accordingly, the development of a new conceptual approach to 

ecological resource as a modern economic category, which will need to be taken into 

account to develop a new concept of the ecological economy, world economic relations, 

search of the best ways of intergovernmental cooperation in the issues of environmental 

protection, resource conservation and low-energy technologies, will become relevant. 

The modified balance ecological-economic model of the "cost-issue" type is 

proposed, taking into account the limits set by the Paris Agreement on greenhouse gas 

emissions. The conditions of the existence of the model's productivity are established, 

which ensures the inalienability of economic and environmental indicators. 

Despite numerous discussions and contradictions in a number of scientific studies, 

the UN Framework Convention on Climate Change has recognized the excessive 

concentration of greenhouse gases in the Earth's atmosphere as the main cause of global 

climate change. This became the basis for the adoption in 1997 of the Kyoto Protocol 

[1], which specified the conditions for emission reductions for individual countries. The 

ultimate goal of these agreements is to achieve stabilization of the concentration of 

greenhouse gases in the atmosphere at a level that would not tolerate an imminent man-

made impact on the climate system. Such a level should be reached within a time frame 

sufficient for the natural adaptation of ecosystems to climate change, which would not 

endanger food production and ensure continued economic development on a sustainable 
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basis. 

A further step in the response of the international community to the negative impacts 

of climate change on socio-economic development was the United Nations adoption of 

the Paris Climate Agreement [2], which specifically aims to reduce greenhouse gas 

emissions globally. 

In [3], it is proposed to take into account the costs of implementing the emission 

limitations of greenhouse gases in the structure of the main production sectors in the form 

of: 
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(1) 

The first equation of the proposed model reflects the economic balance - the 

distribution of sectoral gross output for the production consumption of the main and 

auxiliary industries, the final consumption of the main production and the costs 

associated with the fulfillment of obligations under the Paris Agreement. The second 

equation reflects the physical balance of greenhouse gases, as the sum of emissions 

caused by the activities of the main and auxiliary industries, and their unchanged 

volumes. 

The economic content of the variables model (1) requires consideration of their 

inalienable values. The latter is closely linked with the question of the performance of 

balance models, which allows us to speak about the real functioning of a production 

system capable of providing intermediate consumption, positive volumes of the final 

product and compliance with the established limits on greenhouse gas emissions. 
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MODELING THE SECTORAL EVOLUTION OF THE ECONOMY IN THE 

CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PARIS AGREEMENT 

 

The implementation of the provisions of the Paris Agreement [1] requires the 

involvement of scientists from various scientific fields in order to combine their 

experience within the framework of an interdisciplinary study. Of particular interest 

among them is the economic component, as the main principle of solving environmental 

problems - economic incentives. The economy of an international agreement requires an 

integrated, systematic approach to its study. Following the general methodology of the 

study of economic processes, it is necessary to consider the conceptual level of the basic 

principles of this agreement, outline the main contributors - economic agents, ecological 

and economic indicators, find out the existing links between them, their nature and 

specifics. The next step in the study should be the transition to the level of mathematical 

modeling of ecological and economic interaction as an effective tool for scientific 

knowledge. 

In particular, the researchers are studying the balance inter-sectoral ecological-

economic model [2] which allows taking into account the costs of implementing the 

emission limitations of greenhouse gases in the structure of the main production sectors 

in the form of: 
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(1) 

The first equation of the proposed model reflects the economic balance - the 

distribution of sectoral gross output to the production consumption of the main and 

auxiliary industries, the final consumption of the main production and the costs 

connected with the fulfillment of obligations due to the Paris Agreement. The second 

equation reflects the physical balance of greenhouse gases, as the sum of emissions 

caused by the activities of the main and auxiliary industries, and their indestructible 

volumes. 

Basing on the balance “input-output” scheme (1), the question of taking into account 
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the costs of implementing the restrictions due to the Paris Agreement is being studied. 

Solving this problem involves solving a complex of fundamental problems of modern 

science, including the development of reliable methods for forecasting the parameters of 

the state of the environment and the criteria for its quality, which is capable of providing 

quantitative measurements of the degree of satisfaction of humanity's needs for purity 

and natural diversity; creation of scientifically grounded method of determination of 

economic damage from environmental pollution; construction of a system of models of 

interaction of various components of natural complexes, considering natural and 

anthropogenic factors and conditions. 

Let's consider the problem of determining how vectors of gross output and volumes of 

greenhouse gas utilization will change, if we change the coefficients of technological 

matrices, in particular, with the strengthening of environmental standards and the need 

to increase the costs of fulfilling obligations under the Paris Agreement. For example, 

let's assume that the changes undergo the elements of one or more technological matrices 

of the model 11A , 12A , 21A , 22A , C , which form the perturbed line of the technological 

matrix. 

In accordance with [3] we write the model (1) in the form: 

Au C . (2) 

where 1 11 12 1

21 2 22 2

E A A x
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, 1E , 2E  – block unit matrices of the corresponding 

dimension, 0  – block zero matrix. 

We will also consider a system perturbed (in the elements of the matrices 11A , 12A , 

21A , 22A   та  C ) with respect to the system of linear algebraic equations (2) of the form: 

Au C , (3) 

where A , C  - the perturbed matrix and vector column. 

In order to evaluate the change in the technological structure in model (3), it is 

rational to use the proposed algorithm in [3] to determine solutions of transformed matrix 

structures based on the method of base matrices. 
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MATHEMATICAL BASIS IN THE BITCOIN CRYPTOGRAPHY 

 

One of the major reasons that people might want to use Bitcoin is that it exists 

internationally and isn't controlled by any one government or company. To ensure the 

security of transactions between owners of Bitcoins this cryptocurrency uses elliptic 

curve cryptography. Elliptic curve cryptography is a type of public key cryptography, 

relying on mathematics to ensure that a transaction can be secure [1]. 

One way to do public-key cryptography is with elliptic curves. Another way is with 

RSA, which revolves around prime numbers. Most cryptocurrencies — Bitcoin and 

Ethereum included — use elliptic curves, because a 256-bit elliptic curve private key is 

just as secure as a 3072-bit RSA private key. Smaller keys are easier to manage and work 

with [2]. 

Elliptic curves are a very important new area of mathematics which has been greatly 

explored over the past few decades. They have shown tremendous potential as a tool for 

solving complicated number problems and also for use in cryptography [3]. 

Blockchain is basically a publicly available ledger where participants enter data and 

certify their acceptance of the transaction via an elliptic curve digital signature 

algorithm (ECDSA). An elliptic curve is an equation such as 

. (1) 

In Bitcoin, Ethereum and most other implementations, a = 0 and b = 7, so this is 

simply 

 [4]. (2) 

It looks like:  

 
Elliptic curve used in the Bitcoin cryptography 
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The operation of adding two points on an elliptic curve is determined in the 

following way: you first find the line that goes through those two points, then you 

determine where that line intersects the curve at a third point. Finally you reflect that 

third point across the x-axis (i.e. multiply the y-coordinate by -1) and whatever point you 

get from that is the result of adding the first two points together [2]. 

The following algorithms and structures are used in the Bitcoin cryptocurrency as 

well: 

 Double-SHA256 algorithm is used to create an ID of block A, which will be in the 

previous block hash field for a new block B, where B is the child of A. 

 Merkle trees structure and recursively performing double-SHA256 are used to 

create a Merkle root that summarizes all transactions in a block. 

 SHA256 of a block header and nonce are used to perform the Proof of Work 

required to verify all the transactions in the block, and to find a hash that is less than or 

equal to the target. Upon discovery of this nonce, the block will be included in the 

blockchain. 
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СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В 

СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 

                                 

Відомо, що ефективність і якість автоматичного управління технологічними 

процесами істотно залежить від достовірності інформації, яка надходить на вхід 

обчислювальних систем та систем управління, від різних вимірювальних систем 

(так званих датчиків інформації), які контролюють стан і хід виконання 

технологічного процесу. 

Реальні датчики характеризуються певною кінцевою точністю вимірювання 

параметрів та представлення контрольованої інформації. У відповідності з 

фізичним представленням роботи датчика інформації (ДІ), реальний ДІ може 

знаходитись в одному із трьох несумісних випадкових станах: правильного 

виявлення, невиявлення та помилкової тривоги. При цьому точність і 

достовірність інформації визначається як конструктивними особливостями, так і 

технічною надійністю датчиків і, як правило, не задовольняють вимогам по 

точності і достовірності до інформації, яка надходить на входи обчислювальних 

систем автоматичного управління. 

Підвищити достовірність інформації можна шляхом збільшення кількості 

джерел інформації, шляхом покращення характеристик самих джерел інформації 

та шляхом вибору оптимальної інформаційної структури системи вимірювання. 

Також відомо, що як точність, так і достовірність контрольованої інформації 

можна істотно підвищити шляхом її статистичної обробки, якщо подавати в 

обчислювальну систему управління інформацію одночасно від кількох датчиків, 

підключених паралельно або від одного датчика послідовно з заданим темпом. 

Такі способи введення інформації називаються відповідно паралельним і 

послідовним інформаційним резервуванням, які в принципі дозволяють істотно 

підвищити точність і достовірність контрольованої інформації від неякісних і 

технічно ненадійних датчиків [1].  

Паралельне інформаційне резервування дозволяє знизити ймовірність 

невиявлення, а послідовне інформаційне резервування – ймовірність помилкової 
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тривоги. Однак, як паралельне, так і послідовне інформаційне резервування має 

ряд недоліків, пов’язаних, перш за все, з вартістю системи датчиків, при 

паралельному інформаційному резервуванні чи часом старіння інформації і 

технічною надійністю датчиків, при послідовному інформаційному резервуванні 

[2]. Комбіноване інформаційне резервування дозволяє знизити недоліки 

послідовного та паралельного інформаційного резервування, але при цьому 

виникає проблема розробки оптимальної структури системи послідовно-

паралельного резервування. 

В даній роботі пропонується методика оцінки підвищення точності і 

достовірності інформації при паралельному, послідовному і комбінованому 

інформаційному резервуванні з врахуванням приведених вище проблем. 

В роботі проведено аналіз впливу реальної технічної надійності ерел 

інформації на достовірність інформації. В роботі запропоновано ряд способів 

підвищення достовірності інформації, зокрема, при мажоритарному методі 

прийняття рішення (паралельне інформаційне резервування) пропонується 

враховувати принцип "хто за" замість "скільки за", тобто враховувати пріоритет 

тих джерел інформації, які володіють більш високими функціональними 

характеристиками, а саме більш високою ймовірністю достовірної інформації при 

умові високої технічної надійності. 

Також в роботі показано, що найвища ймовірність достовірних повідомлень 

реалізується при виконанні умова "хоча б один за", але в той же час при такій умові 

буде і найвищою ймовірність помилкової тривоги. Для усунення такого дефекту 

системи пропонується користуватись методом "загрублення" (підвищення порогу 

спрацьовування) ДІ. При цьому зі збільшенням числа n паралельно підключених 

ДІ ймовірність достовірних повідомлень збільшується значно швидше, ніж 

ймовірність помилкової тривоги. 

В роботі показано, що ймовірність помилкової тривоги істотно знижується 

при послідовному резервуванні, а ефективність інформаційно-керуючих систем 

помітно підвищується при комплексному поєднанні паралельного і послідовного 

інформаційного резервування. Розглядається також вплив часу старіння 

інформації на ефективність системи при послідовному інформаційному 

резервуванні. 
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СТІЙКІСТЬ ПО ЧАСТИНІ ЗМІННИХ ТРИВІАЛЬНИХ ФАЗОВИХ ОРБІТ 

ГІБРИДНИХ АВТОМАТІВ 

 

Для моделювання складної динаміки використовують гібридні автомати 

двох класів: з перемиканням в задані моменти часу і з перемиканням при 

досягненні фазової орбітою певної гіперповерхні. Особливий інтерес викликає 

рішення задачі отримання достатніх умов стійкості. Дане питання досить широко 

вивчене [1-3]. Гібридні автомати з перемиканням в задані моменти часу можна 

описати в термінах гібридних автоматів з фазовим перемиканням. Однак слід мати 

на увазі, що при такому зведенні необхідно буде отримати умови стійкості 

тривіальних фазових орбіт (ТФО) за частиною змінних. 

Розглянемо гібридну систему 

)(yfy q , qInvy , 









2

1

y

y
y       (1) 

де перемикання між станами Qq  неперервне і може відбуватися як по вектору 

координат 1y , що спостерігаються, так і за прихованим вектором координат 2y . 

Ставиться завдання дослідити стійкість ТФО по вектору координат, що 

спостерігаються 1y . Рахуємо, що 01 y  — стаціонарна точка системи для всіх 

значень прихованого вектора 2y . 

Очевидний випадок 1. Нехай перемикання системи (1) відбувається лише за 

прихованим координатам 2y . Якщо для системи рівнянь (1) в околі )0( 11 rBy   існує 

функція Ляпунова )( 1yV  така, що 0| 
qf

V , то ТФО системи (1)  стійка. 

Визначення 1. Функція  називається 1y - позитивно 

визначеною, якщо існує позитивно визначена функція RByW r )0(:)( 11  така, що 

для довільного 2
121 )0(),(

n

r RByyy   виконується нерівність )(),( 121 yWyyV  . 

Визначення 2. Функція  називається 1y - рівномірно-

позитивно визначеною, якщо існують дві позитивно визначені функції 

RByUyW r )0(:)(),( 111  такі, що для довільного 2
121 )0(),(

n

r RByyy   виконується 

нерівність )(),()( 1211 yUyyVyW  . 

RRByV
n

r  2
1)0(:)(

RRByV
n

r  2
1)0(:)(
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Очевидний випадок 2. Нехай для системи (1) існує такий набір 1y - позитивно 

визначених функцій Ляпунова, таких, що  0| 
qf

qV , причому на перемиканні 
rqy |  

виконується нерівність )()( yVyV qr  . Тоді ТФО системи (1) стійка. 

Ми будемо розглядати системи, в яких перемикання неперервне і циклічне. 

Зауважимо, що це припущення не зменшує спільності.   

Візьмемо довільне число ),0(0 Cc   і побудуємо таку послідовність чисел: 

,),(sup),(sup 23

1)2(2
32

2

212

0)1(1
21

1

1 xVcxVc

cxV

x

cxV

x









 )(sup 1

1)(

1

N

NcNxNV

N

Nx

N xVc





    

Позначимо кулю в просторі 1nR  радіуса r  через )( 1

1 yBr . 

Теорема. Нехай гібридний автомат має циклічні неперервні перемикання. 

Якщо в циліндрі 2n
RD , где 1nRD , існує такий набір 1y - рівномірно-позитивно 

визначених функцій Ляпунова RRDV
nq  2: , що 0| 

qf

qV  для qInvDy   і  0ccN  , 

то 0x  — стійка тривіальна фазова орбіта гібридного автомата. 

Умова рівномірності – це досить сильне обмеження, причому для систем без 

перемикань воно не потрібно. Для систем без перемикань досить мати 1y - 

позитивно визначену функцію Ляпунова. Можна показати, що навіть одного 

перемикання досить, щоб з двох стійких систем отримати нестійкий гібридний 

автомат по частині змінних. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ КОЄФІЦІЄНТІВ КРИТЕРІЇВ ЗАДАЧІ 
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ У ВИГЛЯДІ ФУНКЦІЙ 

НАЛЕЖНОСТІ НЕЧІТКІЙ МНОЖИНІ 
 
При розв’язанні задач багатокритеріальної оптимізації проблема визначення 

області Парето є строго об`єктивною і вирішується без застосування будь-яких 
евристик. Звуження області ефективних альтернатив потребує застосування 
додаткової інформації від експертів, оскільки ефективні набори параметрів не 
можна порівняти один з одним формально. Для визначення єдиного розв'язку 
багатокритериальної задачі, як правило, застосовуються три евристики. По-перше, 
для переводу всіх значень параметрів об'єктів до безрозмірного виду в заданому 
інтервалі значень застосовується одне з допустимих перетворень. По-друге, 
визначається вектор відносної важливості критеріїв. По-третє, покладається, що 
розв'язок багатокритеріальної задачі є точкою перетину променя нормованих 
вагових коефіцієнтів відносної важливості критеріїв і області ефективних 
альтернатив задачі. 

Дослідження задач експертного оцінювання та практика побудови систем 
підтримки прийняття рішень показують, що далеко не завжди експерти та особи, 
що приймають рішення, мають чітке уявлення про структуру переваг на множині 
об’єктів. У більшості випадків людина не може адекватно визначати вагові 
коефіцієнти, а також виділяти у явному випадку евристики, які застосовуються 
нею у ситуації прийняття рішення. 

Існує кілька поширених способів представлення значень вагових коефіцієнтів 

n  критеріїв задачі з індексами  nIii ,...,1,  : 

– довільні дійсні чи натуральні числа ;, Iii    

– дійсні числа з врахуванням обмежень (односторонніх чи двосторонніх), 

наприклад, ;,0 Iii   ;,55 Iii    ;,10 Iii    

– дійсні чи натуральні числа з урахуванням умови центрованості: 

;,,0 Iii

Ii

i 


  

– дійсні числа з урахуванням умови нормованості: 

,1
Ii

i  

.,0 Iii   

(1) 

Поширеною формою представлення нормованих вагових коефіцієнтів є 

інтервальна форма   ,,, IiB
i

H
i    .,10 IiB

i
H
i    
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В монографії [1] описано один з методів розв’язання задачі визначення 
вагових коефіцієнтів критеріальних функцій за неповною метризованою 
мультиплікативною матрицею парних порівнянь: 

.,),( IjiМ ij    (2) 

На першому етапі цього методу за матрицею виду (2) будується прямокутна 

матриця розміру ,2/)1(),(  nnNNn  з елементами 

   , 1,..., , ,ijP i H N j I     (3) 

де 

   

 

1

1

1, якщо 2 , 1,..., 1,

, якщо для 1,..., 1,

для або 2,

0 в усіх інших випадках.

S

l

ij
ij S

l

i n n l s n

j s i i n

j s i n l i l s









     

    
 
      







 

З матриці (3) по черзі вибираються всі можливі комбінації з  1n  -го рядка і 

доповнюються рядком довжини ,n  який складається з одиничних елементів. 

Одержана матриця позначається через 
 

, ,
l

A l  і утворюється система лінійних 
алгебраїчних рівнянь 

 
,

0, ,

l

i

A e
i I





   (4) 

де   множина індексів систем виду (4), для яких матриця 
 

, ,
l

A l  є 

невиродженою, e   вектор довжини n  з елементами  0,...,0,1 ,
T

T   знак 

транспонування. 
В результаті описаних обчислень формуються множини значень вагових 

коефіцієнтів 

  ,,,...,1 IiL

iii    (5) 

де L кількість індексів систем виду (4) множини .  На основі 

одержаних значень вагових коефіцієнтів (5), які є розв’язками систем виду (4), 
визначаються функції належності значень вагових коефіцієнтів нечіткій множині 
(0,1). Підходи до визначення функцій належності та алгоритми побудови функцій 
належності на основі аналізу частотності значень наведено у монографії [1]. Тобто 
кожен ваговий коефіцієнт виду (1) в результаті застосування описаної процедури 
буде характеризуватися своєю функцією належності нечіткій множині. Такий 
підхід суттєво розширить можливості моделювання предметних областей та 
розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації. 
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КЕРУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОГЛЯДУ 

 

На сьогоднішній день проблема універсального доступу для керування 

мобільними пристроями стоїть перед усіма компаніями, які випускають мобільні 

операційні системи або програмне забезпечення. Наразі деякі операційні системи 

підтримують прості інструменти універсального доступу, такі як екранна лупа або 

проговорення тексту. Такі інструменти дозволяють людям з обмеженими 

можливостями користуватись мобільними пристроями, але існує багато категорій 

людей які не в змозі користуватись своїми пристроями навіть маючи такі 

інструменти як складові операційних систем. 

Для вирішення цієї проблеми пропонується використовувати технологію 

керування мобільним пристроєм за допомогою погляду. Ця технологія 

розробляється виключно для мобільних пристроїв, зокрема планшетних пк, тому є 

достатньо продуктивною та оптимізованою. 

Для її використання була розроблена технологія машинного зору, яка 

використовує передню камеру пристрою  як засіб для отримання даних, потім за 

допомогою нейронної мережі розрізняє обличчя на зображенні, виділяє очі та 

будує два промені у напрямку погляду.  

Детальний опис алгоритму розпізнавання обличчя на зображенні з камери: 

Розпізнавання рис обличчя проводиться в два етапи : 

-Першочергове знаходження обличчя в кадрі відео-камери. Виконується за 

допомогою так званого алгоритму каскадів – вбудованих методів для роботи з 

зображенням, які є частиною фреймворку Opencv, який використовувався в ході 

розробки проекту. 

- Розпізнання очей – Після першочергового знаходження обличчя, пошук 

очей виконується за використанням Місцевих Нейронних Полів – загального 

підходу реєстрації орієнтирів очей. 

Як тільки виявлено розташування ока, за  допомогою підходу Місцевих 

Нейронних Полів, ми використовуємо цю інформацію для обчислення вектору 

погляду індивідуально для кожного ока. Ми запускаємо промінь з веб-камери до 

центру зіниць у площині зображення та обчислюємо його перетин з оковою 

сферою. Це дає нам розташування зіниць у координатах тривимірної камери. 

Вектор з центру тривимірної окової сфери до місця розташування зіниць є нашим 
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вектором напрямку зору. Це є швидким і точним методом оцінки погляду, який 

може використовується з простими веб-камерами. 

На наступному етапі ці дані передаються до модулю обробки даних, де 

будується 3D модель поведінки погляду користувача. На цій моделі 

розташовується інтерфейс користувача та шукається точка перетину променів із 

екраном для позиціонування точки фокусу. Таким чином реалізується 

позиціонування так званого курсору на екрані. Далі за допомогою bluetooth 

гарнітури буде виконуватись дія «кліку» на екрані.  

Для легшого використання технології була розроблена система 

розпізнавання рукописних символів, яка дозволяє вводити до бази абсолютно різні 

по складності та по призначенню символи, які потім користувач буде «малювати» 

поглядом на екрані.  

Ключові переваги даної технології: 

- Орієнтована на використання на мобільних пристроях; 

- Використовує штатне апаратне забезпечення, тому не вимагає придбання 

додаткових камер. 

- Використовує звичайні гарнітури (або Bluetooth) для управління; 
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ 

ДАНИХ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ НАЙКРАЩОГО ВИБОРУ НА ОСНОВІ 

СТВОРЕННЯ І АНАЛІЗУ РЕЗЮМЕ  

 

Актуальність теми  пов'язана з тим, що в умовах ринкової економіки якість 

персоналу стало найголовнішим чинником, конкурентоспроможності будь-якої 

організацій. Ретельність відбору кандидатів забезпечує ефективність подальшого 

використання людських ресурсів. Відбір нових працівників не тільки покликаний 

забезпечити режим нормального функціонування, але і закладає фундамент 

майбутнього успіху організації. 

Виходячи з цих міркувань, було створено і розроблено спеціалізоване 

програмне забезпечення під назвою «CV», яке дозволить будь-якому роботодавцю 

своєчасно віднайти працівника, який ідеально підходить для виконання робочих 

завдань. 

Мета роботи: Підвищення ефективності рекрутингу за допомогою веб-

технологій. 

Одною з перспективних тенденцій в архітектурі програмного забезпечення є 

мікросервісна архітектура (МСА). В МСА складні додатки створені як сукупність 

маленьких, легких, самодостатніх, незалежних, не тісно зв’язаних сервісів, кожен 

з яких відповідальний за конкретний процес. Такий стиль протиставляється 

монолітному стилю, згідно з яким додатки будуються як єдине ціле. 

Мікросервіси співпрацюють один з одним на основі потреби виконання 

певної дії. Вони «спілкуються» через API, для яких не має значення мова 

програмування. Цей підхід нагадує команду, кожен учасник якої сконцентрований 

на конкретному завданні. На нього покладають відповідальність, надають свободу 

і довіру щодо виконання своєї ділянки роботи найкращим чином. Зазвичай це дуже 

продуктивно! 

Можна застосовувати мікросервісну архітектуру в побудові додатку з нуля. 

Однак, можна і монолітний додаток розбити на сервіси. Чому це варто робити? 

Правильно і професійно створені мікросервіси дають безліч переваг.  

Саме тому при реалізації нашого рішення була використана мікросервісна 

архітектура, в якій ми спробували реалізувати та проаналізувати ефективність 

основних підходів щодо створення МСА в світі.  
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Об’єкт досліджень – Документи виду резюме.  

Предмет досліджень – створення веб - програмного забезпечення на основі 

мікросервісної архітектури задля підвищення ефективності як рекрутингу, так і 

самого процесу розробки програмного забезпечення.  

Завдання дослідження, які дозволяють досягти поставленої мети 

1. Впровадити систему прийняття оптимальних рішень по створенню 

мікросервісної архітектури.  

2. Розробити програму для ефективного пошуку та відбору працівників. 

Використані прикладні рішення та теоретичні підходи: односторінкові 

додатки SPA, NodeJS, AngularJS, ExpressJS, адитивна та мультипликативна згортка 

для скаляризації багатовимірного критерію. 

Стислий опис результатів дослідження: В роботі розроблено систему для 

створення резюме та перевірки коректності даних користувача; за допомогою 

згортки критеріїв було вирішено такі багатокритеріальні завдання:  

 Знаходження оптимального сервісу для використання 

 Знаходження оптимального рішення щодо розробки сервісів 

 Вибір між використанням існуючих та розроблених сервісів 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ МЕДИЧНИХ 

СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАКСОНОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ 

 

Сьогодні одним з основних факторів зростання ефективності діяльності в будь-

якої галузі людської діяльності, зокрема медицини, є впровадження інформаційних 

технологій. Основна задача медицини – упередження можливих 

дисфункціональних станів та усунення дисфункціональних станів, що вже 

виникли. Аналіз історії розвитку міжнародного класифікатора хвороб (МКХ) 

показує, що кількість описаних дисфункціональних станів зростає дуже високими 

темпами. Зараз тільки їх перелік займає більше 600 аркушів при кількості від 18 до 

38 на аркуші (всього близько 20 000). Це значить, що поряд з новою версією МКХ 

завжди знайдеться певний дисфункціональний стан, який не тільки ще не описали, 

але який ще не навчились ідентифікувати. А як відомо, для того, щоб протидіяти 

дисфункції потрібно, по-перше, її ідентифікувати. По аналогії з кібербезпекою 

невідомі раніше дисфункціональні стани людини можна називати «загрозами 

нульового дня», тобто загрозами які тільки проявили себе у вигляді кібератаки або 

нової хвороби, для яких відлік часу на пошук засобів протидії тільки розпочався 

(нульовий день пошуку засобів протидії). В нульовій точці відліку, медичні, 

біологічні або інформаційні системи можуть виявитись беззахисними. Загрози 

«нульового дня» є найбільш складними. Таким чином дослідження засобів 

ідентифікації дисфункціональних станів для вчасного початку пошуку протидії 

дисфункціональним станам є актуальними.  

Виникає актуальна суто практична медична наукова проблема – 

необхідність пришвидчення процесів ідентифікації нових дисфункціональних 

станів. Нажаль медицина, як і всі інші галузі знань, давно працює на межі своїх 

можливостей. Тому вихід на якісно новий рівень результативності вимагає 

міждисциплінарності досліджень. Сформульовану наукову проблему 

пропонується розв’язати за допомогою методів інформаційних технологій.  

Мета статті: розширення можливостей ідентифікації невідомих раніше 

дисфункціональних станів людини за допомогою методів інформаційних 
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технологій, а саме таксонометричного методу.  

Навіть, якщо не вдається вчасно знайти способи захисту від загрози «нульового 

дня», але вдається ідентифікувати сам факт наявності загрози, це дозволяє 

прийняти запобіжні заходи. Виявлення факту наявності загрози «нульового дня» є 

репрезентативною інформацію для прийняття управлінського рішення щодо 

застосування інструментів протидії дисфункціональному стану.  

Традиційним методом ідентифікації небезпечних ситуацій, що пов’язані із 

дисфункціональними станами є виявлення нестандартної поведінки 

інформаційних процесів та об’єктів, що їх породжують (тобто маркерами 

дисфункції є нестандартна поведінка). Але життя змінюється, і те, що було нормою 

вчора може вже не бути таким сьогодні. До того ж біологічний організм може вести 

себе по-різному в різному віці, в різних умовах, після різних перенесених раніше 

захворювань тощо. Тому актуальним є створення автоматичних адаптивних 

систем виявлення нестандартної поведінки медичних та біологічних об’єктів в 

різних умовах. Виникає задача оперативної кластеризації об’єктів по групах 

різного ступеню небезпеки, щодо виникнення дисфункціонального стану. 

Виходячи з високого обсягу інформації, високої мінливості біологічних структур 

та їх параметрів, бажано щоб ця ідентифікація виконувалась з максимальним 

залученням інформаційних технологій щодо виконання рутинної частки роботи.  

Методи кластерного аналізу широко використовують для підтримки 

прийняття управлінських рішень в багатьох галузях: соціальна поведінка, 

упорядкування знань, мобільні технології, інформаційні системи, розумні речі, 

програмне забезпечення тощо. В нашому випадку, можна було б просто поділити 

всі біологічні об’єкти, що спостерігаються, за рівнями дисфункціональності. Але 

якщо об’єкти постійно змінюють моделі своєї поведінки, то складним стає питання 

обрання еталону «нормальної поведінки», відносно якої ми будемо визначати рівні 

дисфункціональності. 

В такій ситуації доречно використати таксонометричний метод. 

Таксонометричний метод був адаптований в роботі під задачу визначення еталонів 

поведінки организму людини в певних умовах.  

Висновки.  

1. Найбільш небезпечними для біологічних систем є загрози «нульового дня». 

2. Адаптований в роботі таксонометричний метод дозволяє в автоматичному 

режимі виділяти потенційно дисфункціональні об’єкти для їх відслідковування з 

метою організації вчасної протидії. 

3. Додатковий виграш в часі та точності ідентифікації дисфункцій можуть 

надати знання щодо основних закономірностей розвитку дисфункцій, зокрема 

епідеміологічного типу.  

4. Напрямком подальших досліджень є дослідження умов та динаміки 

трансформації потенційно дисфункціональних об’ктів в нормальні об’єкти, що 

знаходяться в особливому стані. Фактично мова йде про виявлення особливих 

станів, які насправді можуть вважатись нормальними.  
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ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ 

СИТУАЦІЙ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА 

 

Мета роботи - забезпечення мобільних пристроїв під керуванням операційної 

системи Android можливості виявляти небезпечні ситуації для користувача, за 

допомогою аналізу отриманих даних з вбудованих сенсорів мобільного пристрою, 

та виконувати деякі дії, такі як інформування інших людей о можливій небезпеці 

користувача. Актуальність роботи обумовлена потребую практики встановлення 

взаємодії між мобільним пристроєм та зовнішніми сенсорами, покращення якості 

даних, що передаються, оптимізація обробки даних для запобігання зависання або 

уповільнення роботи системи. Об’єктом досліджень - інформаційна технологія, 

яка дозволяє за допомогою зовнішніх сенсорів пристрою визначати, що 

відбувається в зовнішньому середовищі, і на основі цієї інформації реагувати на 

конкретні події. Предмет досліджень - створення програмного забезпечення, яке 

буде аналізувати дані, отримані з сенсорів, та на основі отриманих результатів 

виконувати деякі дії. 

Використання сенсорів не лише обмежується на мобільних пристроях. 

Сенсори використовують в повсякденних об'єктах, таких як сенсорні кнопки ліфта 

(тактильний сенсор) і лампи, які тьмяніють або світяться, торкаючись підлоги, крім 

незліченних застосувань, про які більшість людей ніколи не знали. Завдяки 

досягненням в мікромашинобудівництві і простим у використанні платформам 

мікроконтролерів, використання сенсорів розширилося за межі традиційних полів 

вимірювання температури, тиску та іншого. 

Ринок сенсорів для розумного будинку не тільки швидко росте, але і 

змінюється за структурою. Ці зміни продовжаться і в найближчі п'ять років. 

Протягом 2016 року в світі було продано 152 млн одиниць сенсорів розумного 

будинку. До 2021 року кількість щорічно продаваних пристроїв зросте до 1,8 млрд, 

що буде означати зростання на 18% в рік. Всього у 2022 році в світі буде 

використовуватися 4,5 млрд пристроїв розумного будинку. Один з зрушень, який 

спостерігають експерти, полягає в тому, що пристрої розумного будинку стають 

бездротовими. Інша зміна - це перехід сенсорів від простого повідомлення про 

подію до збору інформації. Наприклад, на зміну сенсору диму приходить пристрій, 

який проводить моніторинг якості повітря. Зросте роль мікрофонів, які 

вбудовуються в різні підсистеми і постачають інформацію для розумного будинку. 

Всюди впроваджується голосовий контроль, однак можливості, пов'язані з 
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фіксацією звуку і його інтерпретацією, набагато ширше. Пристрої розумного 

будинку можуть сприймати звук в охоронних цілях, особливо виділяючи, 

наприклад, дзвін розбитого скла або проникнення сторонніх людей в охоронювану 

зону, використовувати окремі звуки як ознаки тривожної ситуації при моніторингу 

людей літнього віку, вловлювати нестандартні види шуму з вулиці. Ще однією 

тенденцією стане впровадження акселерометрів. Вони замінять собою сенсори 

відкриття дверей, а також дозволять відстежувати переміщення будь-яких 

предметів. Найближчим часом сенсори розумного будинку зможуть фіксувати 

навіть незначні зміни в домашньому середовищі і в навколишньому середовищі. 

Основною перевагою цих пристроїв, яке буде цінуватися на ринку, стане їх 

здатність трансформувати одержувані дані в ту інформацію, на обробці якої будуть 

побудовані численні системи і сервіси розумного будинку. 

Для роботи із сенсорами, можна використовувати віртуальні пристрої, 

які можна створити в середовищі Android Studio. 

Більшість пристроїв на базі Android мають вбудовані Сенсори, які вимірюють 

рух, орієнтацію і різні умови навколишнього середовища. Ці сенсори здатні 

забезпечити дані з високою точністю і корисні, якщо  контролювати тривимірний 

рух або позиціювання пристрою або потрібно контролювати зміни навколишнього 

середовища поблизу пристрою. Наприклад, деяка програма може відстежувати 

свідчення з сенсора сили тяжіння пристрою, щоб вивести складні жести і рухи 

користувача, такі як нахил, струс, або поворот. Аналогічно, додаток погоди може 

використовувати сенсор температури і сенсор вологості пристроя, або додаток для 

подорожей може використовувати сенсор геомагнітного поля і акселерометр. 

Платформа Android підтримує три широкі категорії сенсорів: 

• Сенсор руху. Ці сенсори вимірюють сили прискорення і обертальні сили 

уздовж трьох осей. У цю категорію входять акселерометри, сенсори сили тяжіння, 

гіроскопи і сенсори обертання. 

• Сенсори навколишнього середовища. Ці сенсори вимірюють різні 

параметри навколишнього середовища, такі як температура і тиск навколишнього 

середовища, освітлення і вологість. У цю категорію входять барометри, фотометри 

і термометри. 

• Сенсори положення. Ці сенсори вимірюють фізичне положення пристрою. 

У цю категорію входять сенсори орієнтації та магнітометри. 

Середовище розробки Android Studio надає можливість емулювати роботу 

пристроїв під керуванням різних версій операційної системи Android. До кожного 

віртуального пристрою (Virtual Device) можна додати необхідні сенсори, такі як: 

Акселерометр, GPS-сенсор, Сенсор наближення, Сенсор температури, Сенсор 

тиску, Сенсор магнітного поля, Сенсор світла, Сенсор вологості 

За допомогою цих інструментів можна симулювати необхідний вплив на 

віртуальний пристрій та отримати ознаки небезпечної ситуації, щоб програмне 

забезпечення мало змогу їх виявити та зробити необхідні дії, такі як інформування 

інших людей о можливій небезпеці для користувача.  
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ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ СИЛ В 

МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ ХРЕБТА ЛЮДИНИ 

 

Розвиток діагностичних методів  та інформаційних технологій у поєднанні з 

математичним моделюванням дає нам можливість прогнозувати розповсюдження 

деформаційних сил в хребті людини. 

Розроблено статичну та динамічну моделі хребта людини для визначення 

деформаційних сих в хребцях після лікування остеопорозу методом пункційної 

вертебропластики. 

Остеопороз – системне захворювання скелета, яке характеризується 

зменшенням маси кістки в одиницю об’єму та порушенням мікроархітектури 

кісткової тканини. Одним з методів лікування критичної стадії остеопорозу є 

пункційна вертебропластика. Цей метод допомагає зміцнити ушкоджену кісткову 

тканину хребця, але підвищує ризик деформації інших хребців. 

Таким чином маємо необхідність в розробленні інформаційних технологій 

для прогнозування подальшого розвитку хвороби. 

Побудовано та досліджено модель хребта людини, як прямого гнучкого 

стрижня, розбитого на блоки, на який діють динамічні навантаження. Вона 

враховує: 

 різноманітність форм і внутрішніх структур хребців; 

 нерівномірність розподілу ваги тіла вздовж хребта; 

 вплив м’язів на підтримання форми хребта; 

 залежність повздовжніх навантажень від часу, що дає можливість моделювання 

будь-який вид повздовжнього руху. 

Створена інформаційна технологія дозволяє прогнозувати напруження 

(деформаційні сили) хребців при профілактичному укріпленні та лікуванні хребта.  

Результати отримані при моделюванні свідчать, що модель відповідає 

поставленій задачі і адекватно відображає форму та напруження хребта.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕПІЛЕПТОФОРМНОЇ АКТИВНОСТІ ТКАНИН 

МОЗКУ ЛЮДИНИ НА ПРИНЦИПІ РОБОТИ ОСЦИЛЯТОРНОЇ СІТКИ І 

УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ НЕЙРОНА КАЛЯЄВА 

Нейропроцесори  Каляєва і побудовані на їх основі нейропросорні сітки 

дозволяють моделювати біологічні нейронні сітки і володіють такими важливими 

властивостями, як адаптивність до шумів і стійкість до локальних аномалій 

системи. Використовуючи цю універсальну модель нейронних сіток, попередньо 

її, модифікувавши і сконфігуровану мережу нейронів, ми отримуємо відповідний 

апарат для моделювання практично будь-якої електричної активності біологічних 

нейронів. 

Осциляторні сітки є хорошим механізмом моделювання періодичних змін 

електричного потенціалу мозку, на рівні нейронів. Крім того, осциляторні сітки 

моделюють коливальну активність центральної нервової системи людини, яка явно 

видно на електроенцефалограмі.  

Ґрунтуючись на статистичних показниках електроенцефалограми можна зробити 

висновок про їх ключову роль в розумовій діяльності людини. Кореляція між 

психофізіологічними порушеннями функціонування центральної нервової системи 

і показниками електроенцефалограми, дозволяє припустити певний зв'язок між 

ними і дає можливість діагностики деяких розладів роботи мозку. Осциляторні 

сітки дозволяють змоделювати періодичні зміни потенціалів в тканинах мозку. 

Крім того, модель мозкової тканини, побудована на осциляторних сітках, які 

змодельовані на нейропроцесори Каляєва, має ще й саморегуляторні 

властивостями. 

З вище перерахованого можна припустити, що існує  можливість моделювання 

діяльності центральної нервової системи осциляторними сітками. Осциляторні 

сітки моделюються на нейропроцесорах Каляєва і включають їх в себе, як 

структурну одиницю. 

Епілепсія є одним з найбільш поширених нервово-психічних захворювань 

людини. Дане захворювання досить точно діагностується за допомогою 

електроенцефалограми, так як має виражені закономірними змінами ЕЕГ. Отже, 

запропонована модель осциляторних нейронних мереж може допомогти в 

дослідженні цього захворювання. Закономірності, виведені емпіричним шляхом, в 

неврології, досліджуються більш детально на запропонованій моделі.  
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МЕТОДИ ТЕОРІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ПРОЦЕСІВ 

 

У даній роботі, в рамках теорії можливостей Питьева Ю.П. [1,2], для 

моделювання нечітких невизначених процесів розглядаються нечіткі 

диференціальні рівняння [3] виду 

 
t

t

t

t

xsdwxsyhdssygty
00

),()),(())(()(       (1) 

Для опису динаміки неперервно-дискретних процесів прийнято 

використовувати гібридні автомати. Рівняння виду (1) будемо використовувати 

для заданя локальних неперервних станів гібридних автоматів. 

 

Визначення 1. Гібридним автоматом з нечіткою правою частиною і чітким 

перемиканням зветься сукупність ),,,,,,( JumpInvInithgYQHA  , де: 

},...,2,1{ NQ    множина, яка описує дискретні стани; 
nRY   - фазовий простір 

неперервних станів; YYQhg :,  — лінійна права частина системи (1) для 

кожного локального стану; YQInv    множина інваріантності дискретного 

стану; InvInit    множина можливих початкових даних; 

)(: YQYQJump    — механізм перемикання з одного локального стану в 

інший. 

Отримано достатні умови стійкості стаціонарного стану лінійних гібридних 

автомат на підставі методики запропонованої. 

Нехай задано PN-простір ),),(,( NPXX   і простір 
nRY   , де P  - міра 

можливостей, N  - міра необхідностей [2]. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО 

ВТРУЧАННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З РІЗНИЦЕЮ ДОВЖИН 

КІНЦІВОК 

 

Для виправлення різниці довжин нижніх кінцівок у дітей протягом періоду 

фізичного розвитку існує декілька методів, з яких найбільшого вжитку у 

вітчизняній практиці набув метод подовження кінцівки за допомогою апарата 

Іллізарова, Костюка та ін. Однією з особливостей роботи ДУ „ІТО НАМНУ”є 

виконання операції в молодшому віці (починаючи з 1 року). 

Всі інші методи лікування, на відміну від подовження, спрямовані не на 

подовження хворої кінцівки, а на вкорочення здорової, що некоректно як з 

косметичної, так і з клінічної точки зору, оскільки може викликати ускладнення на 

здоровій до втручання кінцівці. Але якщо різниця є досить великою та прийнято 

рішення про вирівнювання довжин, то інколи проведення такої операції є 

необхідним. Основою методики є використання декількох вимірів кінцівок з 

певними інтервалами, що дає можливість спрогнозувати кінцеві довжини та 

різницю довжин кінцівок. 

В ДУ „ІТО НАМНУ” відомі світові випадки, коли внаслідок неправильного 

прийняття рішень пацієнти переносили по 30 операцій і більше (максимум - 52). 

Тому надзвичайно важливою задачею є прогнозування розвитку різниці довжин 

кінцівок та ефекту оперативного втручання. 

Запропоновано моделюючий програмний комплекс для розв’язання таких 

задач:  

1) на основі декількох спостережень пацієнта (зріст, вага, рентгенограми) та 

деяких індивідуальних даних (зріст батьків) спрогнозувати кінцевий ріст та 

кінцеву довжину кінцівок, що допоможе в прийнятті рішень щодо способу 

лікування. 

2) отримати картину розвитку різниці довжин кінцівок при оперативному 

втручанні. 
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ПРО СТІЙКІСТЬ НЕЧІТКИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ЗАДАНИХ 

РІВНЯННЯМ З ПРОЦЕСОМ НЕЧІТКОГО БЛУКАННЯ 
 

Розглянемо нечітку динамічну систему, задану рівнянням із скалярним 

процесом нечіткого блукання )(tw  [1,2]: 

0 0 0( ; ; ) ( ( ; ; )) ( ( ; ; )) ( , )d y t x g y t x dt h y t x dw t x y y y ;    (1) 

0 0( ;0; )y x yy .         (2) 

Припустимо, що:  

1) ,g h  – неперервні функції, що задовольняють умову Ліпшиця і 

(0) (0) 0g h  ; 

2) для всіх x X   і 0 ( )y B   (де 0   – деяке число) існує єдина функція –  

розв’язок 0( ; ; )t y t xy  рівнянь (1), (2) в сенсі Каратеодорі [3], визначена при всіх 

0t   і така, що  0( ; ; ) ( )y t x B y  при 0t  . 

Покладемо ( ) inf{ 0 | ( ) }p p      . 

Теорема. (Про стійкість нульової траєкторії нечіткої динамічної системи, 

заданої рівнянням з ПНБ). 

Припустимо, що існує диференційоване відображення :V Y  R  і 

неперервне відображення :f  R R , такі, що 

1) f  є монотонно зростаючою функцією, (0) 0f   і ( ) ( )f y V y  для всіх y Y ; 

2) 1( ) ( )
( ) ( ) ( )

dV y dV y
g y p h y

dy dy
    для всіх ( )y B   і (0,1]p , таких, що ( )p  

визначено і ( ) ( ( ))V y f p . 

 Тоді нульове положення рівноваги НДС 0( ; ; )y t xy  стійке з рівнем  . 
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ЧИСЕЛЬНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЧІТКИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ 
РІВНЯНЬ 

Розглянемо нечітке диференціальне рівняння вигляду 
( ) ( , ( )) ( , ( )) ( ), [0, ]dy t f t y t dt g t y t dw t t T    

де y  - невідомий скалярний або векторний нечіткий процес з початковою умовою 

0(0)y y , ,f g  - вимірні функції, що задовольняють умові Ліпшиця по у, ( )w t  - 

скалярний або векторний процес нечіткого блукання [1]. 
Під розв’язанням рівняння будемо розуміти знаходження/оцінку множин 

( , ) { : { ( , ) } }Y t y P y t x y     - зрізів процесу y , що задають його розподіл, тут Р 

позначає (повністю адитивну) міру можливості [2]. 
Нехай   - функція розподілу процесу ( )w t . Поставимо у відповідність  

рівнянню (1) наступне рівняння з керуванням ( )u t : 

0
0 0

( ) ( , ( )) ( , ( )) ( )
t t

z t y f z d g z u d           

Позначимо через ( , )U T   множину досяжності для ( )z t  з початкового стану 0y  

за допомогою керувань ( )u t  що задовольняють умові 
2 1[0, ] ( ) ( )t T u t     . 

 Теорема. Якщо ( , )g t y  інтегровна за Ріманом по t при фіксованому у, то для 

довільного (0,1)  , ( , )Y T   є щільною підмножиною ( , )U T  . 

Виходячи з цієї теореми, для чисельного знаходження зрізу процесу – 
розв’язку нечіткого диференціального рівняння, достатньо чисельно розв’язати 
задачу пошуку множини досяжності для системи з керуванням. 

Розглянемо рівняння Беллмана для функції 
2 1

2

0
( ) ( )

( , ) min { (0) : ( ) }
u t

V y z y z y
 

 


   : 

2 1 ( )

max , ( , ) ( , ) ( ) 0
u

V V
f t y g t y u t

t y

 

 

  
   

  

 

Тоді множини досяжності можна знайти у вигляді ( , ) { : ( , ) 0}U t y V t y   . 

Даний підхід реалізовано у Level Set Toolbox в MATLAB. 
Зауважимо, що для знаходження множин досяжності лінійних систем можуть 

бути використані спеціальні методи, наприклад метод еліпсоїдів, реалізований  в 
Ellipsoidal package в MATLAB. 
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СПОСОБИ І ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВЛЕННЯ 

 

Розпізнавання мовлення - актуальне завдання, що розширює горизонти 

робототехніки. Створення множини систем, що приймають аудіо сигнал 

людського мовлення в якості вхідних даних і проводять аналіз цього потоку, 

обумовлене прагненням людини навчитися спілкуватися з машиною. 

Основне завдання системи розпізнавання мови - представлення аудіо 

сигналу як набору символів. Самі системи можна розділити на два види: 

• системи, залежні від диктора; 

• системи, незалежні від диктора. 

Системи першого класу навчаються і налаштовуються під мовлення певного 

диктора і вимагають повної перебудови при його зміні, другі працюють з 

довільним мовленням. 

Крім прив'язки до диктора, системи можна розділити на два типи, концепції 

роботи яких кардинально відрізняються між собою: 

• розпізнавання голосових міток; 

• розпізнавання лексичних елементів. 

Перший підхід дозволяє аналізувати мовлення за готовими зразками, що 

заздалегідь зберігаються в базі даних. Другий підхід аналізує потік мовлення, 

виділяючи з нього окремі лексичні елементи - фонеми і алофони, які потім 

об'єднуються в слоги і морфеми. 

Реалізація систем розпізнавання мовлення передбачає використання 

штучних нейронних мереж, але не обмежується ними. В якості моделі нейронної 

мережі зазвичай вибирають мережу Кохонена. Це пов'язано з тим, що вона 

найбільш пристосована до мінливості і неоднорідності мовлення. В ній для групи 

вхідних сигналів відбувається формування нейронних ансамблів, що 

представляють дані сигнали. Додатковою перевагою використання нейронних 

мереж є гнучкість зміни алгоритму розпізнавання за рахунок зміни структури 

мережі. Завдання вибору оптимальної архітектури нейронної мережі вирішується 

за допомогою використання генетичних алгоритмів. При їх використанні 

створюється набір правил, який дозволяє визначати ступінь виконання задачі 

даною нейронною мережею, а також правила модифікації мережі. В результаті 

формується нейронна мережа, яка дозволяє оптимально вирішити задачу 
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розпізнавання голосу для поточних звукових параметрів і тембру голосу. 

Для виділення інформативних ознак мовного сигналу використовується 

спектральне представлення мови, яке можна розділити на два етапи. Перший етап 

здійснює отримання частотного спектру мовного сигналу, виконуючи дискретне 

перетворення Фур'є. Другий етап обробляє отриманий спектр сигналу, 

покращуючи і очищаючи його. 

Динамічні особливості мови і її мінливість також враховуються при аналізі 

мовного потоку. Параметри, що для цього використовуються, представляють 

собою похідні за часом від основних параметрів мови, таких як тембр голосу, 

швидкість мовлення, зміна інтонації. 

Системи розпізнавання мовлення активно впроваджуються в сучасну 

техніку і мають комерційний інтерес. Наприклад: голосовий виклик в телефоні, 

маніпуляції побутовою технікою, автовідповідачі, здатні приймати замовлення і 

заповнювати анкети. Недоліком даного виду послуг є те, що самі системи 

розпізнавання голосу ще досить ненадійні і потребують додаткових 

міждисциплінарних досліджень. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТУВАННЯ ХВОРОБ ОПОРНО-

РУХОВОГО АПАРАТУ 
Недоліки сучасних діагностичних методик хвороб опорно-рухового апарату 

зумовлюють необхідність пошуку нових методів боротьби та підвищення 
ефективності системи охорони здоров’я. Одним із засобів може бути машинне 
навчання(МН), яке є потужним інструментом аналізу та передбачення медичних 
даних. 

Суттєвими перевагами використання МН в медицині, а саме в радіології, є: 
1. Отримання високоякісних знімків – МН знижує час, необхідний для 

отримання знімків, покращує позиціонування та ін. 
2. Автоматичне виявлення результатів та їх інтерпретація – МН 

допомагає виявляти критично важливі дані з високою точністю 
3. Якісний аналіз зображень – алгоритми МН дозволяють підмінити 

спеціалістів при оцінці якості знімків 
Основною метою впровадження МН є підвищення якості аналізу даних, при 

одночасному зменшенні часу, витраченого спеціалістом на кожну справу. Проте, 
на даний момент, застосування МН в сфері охорони здоров’я має подолати 
наступні проблеми: 

1. Для отримання достовірних та високоякісних моделей МН, потрібен 
великий об'єм даних. Навіть при постійному збільшенні останнього, даних може 
не вистачати для певних задач МН. 

2. Прогрес в розробці алгоритмів МН сповільнюється через високі 
затрати часу та коштів. Аналогічно, дослідження, що проводяться із закритими 
групами пацієнтів, результатами мають дані, які не є наявними для вивчення. 

Аналізуючи дані, МН використовує різні алгоритми, такі як decision trees, 
random forests, нейронні мережі та інші.  

Слід зазначити, що машинне навчання має неабиякий потенціал розвитку в 
сфері охорони здоров’я. Його використання дозволить обробляти великий об’єм 
даних, що пришвидшить перебіг діагностування хвороб пацієнта; полегшить 
процес обробки для спеціаліста. Таким чином, при належному прогресі та розвитку 
алгоритмів та використання МН, ці технології стануть достовірним джерелом 
інформації, індивідуально підібраної під кожного пацієнта. 
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МОДЕЛЮВАННЯ НЕЧІТКОЇ ДИНАМІКИ 
 

Розглянемо нечітке диференціальне рівняння вигляду 
( ) ( , ( )) ( , ( )) ( ), [0, ]dy t f t y t dt g t y t dw t t T    

де y  - невідомий скалярний або векторний нечіткий процес з початковою умовою 

0(0)y y , ,f g  - вимірні функції, що задовольняють умові Ліпшиця по у, ( )w t  - 

скалярний або векторний процес нечіткого блукання [1]. 

Під розв’язанням рівняння будемо розуміти знаходження/оцінку множин 

( , ) { : { ( , ) } }Y t y P y t x y     - зрізів процесу y , що задають його розподіл, тут Р 

позначає (повністю адитивну) міру можливості [2]. 

Нехай   - функція розподілу процесу ( )w t . Поставимо у відповідність  

рівнянню (1) наступне рівняння з керуванням ( )u t : 

0
0 0

( ) ( , ( )) ( , ( )) ( )
t t

z t y f z d g z u d           

 Теорема. Якщо ( , )g t y  інтегровна за Ріманом по t при фіксованому у, то для 

довільного (0,1)  , ( , )Y T   є щільною підмножиною ( , )U T  . 

Виходячи з цієї теореми, для чисельного знаходження зрізу процесу – 

розв’язку нечіткого диференціального рівняння, достатньо чисельно розв’язати 

задачу пошуку множини досяжності для системи з керуванням. 

Розглянемо рівняння Беллмана для функції 
2 1

2

0
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( , ) min { (0) : ( ) }
u t

V y z y z y
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Тоді множини досяжності можна знайти у вигляді ( , ) { : ( , ) 0}U t y V t y   . 

Даний підхід реалізовано у Level Set Toolbox в MATLAB. 

Зауважимо, що для знаходження множин досяжності лінійних систем можуть 

бути використані спеціальні методи, наприклад метод еліпсоїдів, реалізований  в 

Ellipsoidal package в MATLAB. 
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THE SELECTION OF OPTIMAL STRATEGIES OF IT-PROJECT 

STAKEHOLDERS’ COALITIONS BEHAVIOR 

 

At the moment, soft skills are becoming more and more relevant in the management 

of IT projects [1], while agile management methods and models have been even included 

to the new PMBoK standard [2]. At that, one of the essential tasks of agile management 

is to define approaches to the selection of the ways to achieve goals in the context of 

people management. 

One of the methods for increasing the efficiency of managerial decision-making is 

application of the apparatus of bimatrix games. It enables identifying optimal strategies 

for IT project participants, which would lead to maximization of the overall gain [3]. 

However, taking into account the interests of stakeholder groups forming coalitions 

within this approach is rather complicated, which is definitely a shortcoming. The aim of 

this study is to improve the model for the selection of optimal strategies for the behavior 

of IT project stakeholders comprising the coalitions. 

In the general case, the feature that defines the way coalitions are formed during the 

implementation and management of an IT project is stakeholder values. They lie at the 

core of the logic of stakeholders’ behavior, their motivation, choice of goals and the ways 

to achieve them. 

According to the “subject – object” category, the IT project values in relation to the 

stakeholder fall into two types: internal values, which guide the decision maker (DM) 

while management a project; external values, which are associated with the IT project, 

its external and internal environment.  

Analysis of possible strategies for the DM behavior in relation to the IT project (P) 

and the situation (S), by which we mean the internal and external environment of the 

project at each moment of its life cycle, allows us to outline three potential coalitions: 

DM + P; DM + S, P + S. If the apparatus of bimatrix games is to be applied, each of these 

coalitions acts as the corresponding player. Hence, the three following game scenarios 

are possible: (DM + P) – S. The DM uses the IT project to solve problems caused by the 

situation (“Reasonable Decision Maker”). In this case, “DM + P” will play against the 

situation “S”; (DM + S) – P. The DM uses unfolding situations to achieve the goals of 

the IT project (“Flexible Decision Maker”). In this case, “DM + S” will play against the 

project “P”; DM – (P + C). In this coalition, the DM counteracts the changes in the 

project and the situation by pursuing personal interests (“Self-centered Decision 
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Maker”). Accordingly, “DM” will play against “P + S”. 

The alternatives of game strategies for the coalitions where the DM takes part may 

range from extreme positive with IT project advancement to extreme negative with 

resistance to its progress. Intermediate options are negative, neutral and positive 

reactions. 

The second player’s strategies for interaction with decision makers are specified in 

the same way. They may be defined as neutral (the environment does not have a 

substantial impact on the project and decision makers), facilitating (the internal and 

external environment brings extra benefits to decision makers and/or the project), or 

opposing (the project is implemented at significant resistance of the environment). 

Combinations of these strategies form a 5×3 game matrix, which is helpful in finding the 

optimal solution for the coalition strategy. 

The range of factors influencing the formation of the DM’s internal values is 

extremely wide. In the context of this study, we are primarily interested in the factors 

which have an effect on managerial decision-making and define the coalition to which a 

particular stakeholder is integrated. Based on the special features of the problem being 

solved within this study, it appears reasonable to apply the Myers-Briggs typology to 

determine the logic of the DM’s behavior. The typology has been successfully used in 

research, management and psychology workshops, self-improvement and career 

guidance. It is based on the idea that a person belongs to one of 16 psychological types 

depending on the decision-making mechanism he or she commonly implements. [4]. This 

is fully consistent with the problem under consideration, namely, managing coalitions of 

IT project stakeholders. The typology has four axes: the axis of consciousness orientation 

(extraversion – introversion), the axis of orientation in a situation (sensing – intuition), 

the axis of the grounds for decision making (thinking – feeling), and the axis of the 

method of preparing decisions (planning – improvisation). In this case, the DM of an IT 

project is attributed to one of the three coalitions described above on the basis of the 

classification applying this typology and highlighting the functional preferences. 

Conclusion. Application of the approach proposed allows obtaining a quite simple 

and effective tool for decision-making support in soft management problems in IT-

projects based on the use of bimatrix games. 
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PARTICIPATORY SENSING FOR MONITORING AND FORECASTING OF 

ENVIRONMENTAL POLLUTION 

 

The activities of mankind have a significant impact on the environment.  It is 

extremely important not only the task of monitoring the current state of the environment 

also the content of forecasting its future changes. This issue is particularly acute for 

industrially developed countries, such as China and Ukraine. Now active researches of 

various factors of pollution are ongoing. More than 60% of researches on environmental 

pollution have been carried out over the past five years [1]. 

Investigation of environmental pollution includes air pollution, pollution of 

groundwater and submersible waters, soil contamination and impact on the biosphere. 

Each type of pollution requires its own models and methods of research and forecasting 

[2, 3].  

The traditional approach to environmental monitoring includes the use of 

surveillance and centralized data processing points. This approach is not always 

economically feasible. Participatory sensing is the concept where individuals, groups and 

communities engages in the data collection actively to construct knowledge. This is 

mostly done in two ways: using a large sensor network and using the available devices 

(e.g. mobile phones) to build ad hoc networks [4].  

It includes a three tier application framework that ensure the participation of the 

responsible citizen through a mobile phone based application, a server that collects and 

analyzes data from end-users in real time and a web based application for the city 

governance to help with decision making regarding the monitoring and management of 

environment pollution.  

1. Using the mobile phone based application user is able to report any nearby 

incident of environment pollution or hazard by taking a photo or video of the problem 

and submitting it to the server. Each report is tagged using some meta information and 

location using positioning system provided by GPS of the mobile phone. 

2. In the medium tier, the server collect the information, categorize and analyze 

the information posted by end-users automatically using intelligent algorithms. The end-

users are able to watch and support the reports submitted by other users.  

3. The application in the third tier help the municipality governing authority to 

monitor and detect potential threats (short term and long-term) by visualizing them based 

on meta-information and community trust and the application will help them to take 

decisions based on an expert decision system.  

So we can conclude that the development of information technology for 

monitoring and forecasting of environmental pollution is very important. And the use of 
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new approaches such as рarticipatory sensing will reduce the financial costs and involve 

existing technical means for monitoring and forecasting the state of the environment 
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TECHNOLOGIES FOR HR-MANAGEMENT IN EDUCATIONAL PROJECTS 

 

Despite the fact that ideas and techniques derived from human resource 

management (HRM) have been adopted in a large number of organisations world-wide, 

the emergence of HRM as a field is a relatively recent phenomenon whose origins can 

be traced back to the early 1980s. Indeed, because HRM is still in its formative stages, 

there are controversies about what exactly is meant by the term itself, about precisely 

what should and should not be included within the scope of HRM, and even in some 

instances about the true benefits of some of its proposed approaches and techniques for 

organisations and the individuals employed in them [1].  

Online Platform for HR-Management of Joint Educational Programs. Distance 

education is the ideal solution for professionals who want to continue their careers. This 

makes it possible to obtain an additional qualification and save the current job. Distance 

learning programs can be the key to the career and promotion through a flexible schedule 

and resources that are available on the Internet. 

Online training is also saving money because the student does not need to spend 

money on the move or on expensive daily life in another country.  

Distance learning is a learning mode that allows students to study most or all of the 

courses without attending an educational institution. Programs often include a computer-

based training system and tools for creating a virtual classroom.  

The top five of the countries by recognized international programs according to the 

world portal of distance learning "Distance Learning Portal" [2] as of August 2017 are 

following:  

1 – United States (4155 programs); 

2 – UK (2411 programs); 

3 – Australia (2065 programs); 

4 – Canada (276 programs); 

5 – Netherlands (162 programs). 

Complete data is shown in Figure 1. For comparison: France is on the 9th place (86 

programs), Germany – on the 13th (56 programs), India – on the 17th (38 programs), 

Lithuania – on the 20th (27 programs), Russia – on the 24th place (17 programs), Poland 

– on 30th place (6 programs). In its turn, Ukraine does not take any position. 
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An innovative educational platform based on the practice of joint learning can 

transform a traditionally rigid educational system into more flexible network structures. 

A teacher at a lower cost of time can bring information to more students using elements 

of information and communication technology. At the same time, once-prepared online 

courses can be used many times in both the initial form and with modifications [3]. 

During Globalization and the rapid technology development, the functioning of the 

university as a full-fledged player of the international market, cannot be imagined 

without the use of distance learning methods.  

To develop a modern online platform to examine issues of using current information 

and communication technologies to improve the quality of educational services in the 

implementation of joint projects with foreign partners.  
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DECISION MAKING IN THE ACTIVITIES OF AGRARIAN ENTERPRISES 
 

The task of building information systems for decision-making supporting in the 

activities of agrarian enterprises is relevant due to the rapid development of agriculture 

in the world. The work [1-3] describes methods of decision-making and risk management 

in agriculture. 

The peculiarity of systems for decision making in this field is the construction of 

algorithms for system optimization. The purpose of these is to construct a new model of 

the problem in accordance with the input model, taking into account the additional area 

of permissible parameter values. In particular, the task of selecting the sown area at the 

level of the economy in a multicriteria statement allows combining the economic aspect 

of the operation of the economy with the production (requirements for development of 

production, resource support requirements of livestock, possible demand for products) 

and environmental aspects. This is especially true under environmental uncertainty, 

manifested by global climate change. 

To implement the full range of decision-making tasks, it is necessary to develop an 

information management system for farm work. This system should be represented by a 

set of interconnected modules, which allow to simulate the problems of the farmer, the 

state of his farm, the environment and make recommendations for some solutions.  

The system must function in two modes: a beginner farmer and a functioning farm. 

For the last mode, the types of management should be: strategic, annual, operational and 

technological. Separately there should be allocated problems of information service and 

training. Dedicated areas are implemented by complex models that describe the sequence 

of activation of system models to a common farm management scheme. 

 The information system should also include functional models that implement 

specific problems: finance, marketing, supply, production, technology, sales, accounting, 

analysis and generic models for business objectives, starting conditions, economic risk, 

choice directions, capacity development, reproduction, landmark management, etc. The 

study analyzes the approaches to creating decision support systems for agricultural 

purposes. 
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PROJECT MANAGEMENT FOR EDUCATION IN ACCORDANCE WITH 

GLOBALIZATION PROCESS  

 

The reform originates from re-conception of education in the context of 

globalization and the emergence of knowledge economy. Since the adoption of the open-

door policy, education has been placed at a strategic position. 9 This conceptual change 

itself, as the consequence of the open-door policy, reflects the impact of globalization on 

China, where the traditional view of education was nationally based. The open-door 

policy has widened the frame of reference in thinking about issues of education on the 

part of decision makers, administrators and practitioners. No changes can be successful 

without consensus. The agreement on the necessity to reorient education has laid the 

foundation for the strategies to develop higher education in China, including 

decentralization in governance, expansion of scale, pluralization of sources of provision. 

These strategic measures, as important changes themselves, have resulted in better 

practices in institutions. In other words, changes in higher education are systematic, from 

the decision level, to the governance level, and then to the operational level. The reform 

has been designed and planned carefully [1]. 

The changes are significant progress in that higher education now provides wider 

and better service for the society and the educated. The widening of access is a historical 

achievement in China. The rapid increase of gross enrolment means the upgrade of the 

quality of the labor force and at the same time more opportunities for sons and daughters 

of citizens to receive higher education. The curriculum reform, methodological 

innovations, and the excise of national assessment of teaching directly benefit the 

students [2]. 

For modification of educational processes in Chinese Educational Establishments it 

is perspective to use international experience of other countries. Accumulated many 

years of Ukrainian Universities experience with international customers makes it 

possible for a rational approach creation for the project management of the foreign 

segment. Existing management models do not fully meet their stated objectives for the 

implementation of these projects. In particular, the closest models: traditional (cascade) 

project management methodology is not suitable because of its inertness and intolerance 

to changes, and popular in the west methodology PRINCE2 would make a lot of 
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additional bureaucratic claims. 

Based on the results of the project management performed by Educational Scientific 

Centre of International Cooperation of NUS the project management methodology to 

provide the educational services to the foreign customer has been developed (Project 

Management for Education, PME) [3].  

Aspects of the PME-methodology: 

1) Planning - preparation for implementation of the project, verification of curricula, 

preparation of supporting documents, dispatching support. 

2) Co-ordination - the allocation of responsibilities, the matching of structural 

divisions. 

3) Execution - the level of compliance of planned results to the actual 

implementation. 

4) Risks - mechanisms to solve possible contingencies in the planning and the 

factors of external interference. 
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SCRUM FOR IMPLEMENTING EDUCATIONAL PROJECTS BASED  

 

Scrum: roles, sprints and artifacts  

Scrum is a dominant agile methodology. It is used exclusively by 42% of 

organizations while another 54% of the companies combine it with other techniques [1]. 

First described in 1986 by Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka in the New Product 

Development Game, this approach is based upon the systematic interactions between the 

three major roles: Scrum Master, Product Owner, and the Team.  

• A Scrum Master is a central gure within a project. His principal responsibility is 

to eliminate all the obstacles that might prevent the team from working e ciently.  

• A Product Owner, usually a customer or other stakeholder, is actively involved 

throughout the project, conveying the global vision of the product and providing timely 

feedback on the job done after every sprint.  

• Scrum Team is a cross-functional and self-organizing group of people that is 

responsible for the product implementation. It should consist of up to 7 team members, 

in order to stay exible and productive.  

A basic unit of work in scrum - sprint - is a short development cycle that is needed 

to produce a shippable product increment. A sprint usually is between 1 and 4 weeks 

long: more lengthy iterations lack the predictiveness and exibility that are scrum’s 

fundamental bene ts. Having no standard duration (as long as it is less than  

4 weeks), all the sprints within a project should have a xed length. This makes it 

easier to plan and track the progress.  

Scrum relies on the three main artifacts used to manage the requirements and track 

progress - Product backlog, Sprint backlog, Sprint burndown chart. The process is 

formalized through a number of recurring meetings, like Daily Scrum (Standup), Sprint 

Planning, Review and Retrospective meetings.  

Setting customer needs and on-time, on-budget delivery as the highest priority, 

Scrum has overall project success rate of 62% [2]. Thus, the list of companies using this 

approach is impressive. In fact, there is a public spreadsheet with such organizations, 

including Microsoft, IBM, Yahoo, and Google.  

Agile/scrum approach can be used for project management of joint educational 

projects. It can be efficient in program models [3] between two educational 
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establishments such as “2+2”, “3+1”, “4+0”, “3+1,5+1,5”, etc.  

Similar fundamental approaches of project management can be applied for other 

international projects despite their differences. They are also applied for various existent 

programs or programs which are planned to be fulfilled by the higher educational 

establishments. This method of management is recommended to use for the universities, 

who wish to be a competitive on the international market of educational services. 
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STRATEGIC ANALYSIS OF DIVERSIFICATION OPPORTUNITIES OF THE 

BUILDING ENTERPRISE 

 

The concept of the implementation of diversification strategies at a construction 

company consist of several basic stages: carrying out a comprehensive assessment of the 

company's potential for diversification, construction and evaluation of diversification 

strategies that should be consistent with the goals and capabilities of the enterprise, and 

the construction and evaluation of business plans of these strategies. Elements of strategic 

analysis for the purpose of diversification of enterprises are described in [1-3]. 

At the first stage, it is necessary to conduct a comprehensive analysis of the 

managerial potential of the enterprise, to evaluate its economic performance. All this is 

necessary for a thorough assessment of the potential of the enterprise for the 

implementation of diversification measures. 

 In order to carry out a comprehensive assessment of the potential of the enterprise, 

it is necessary to carry out three main stages: 

 1. Calculation of parameters that determine the current level of diversification of 

the enterprise. 

 2. Calculation of parameters that determine the effectiveness of management 

activities of the construction company. 

 3. Estimation of calculated parameters of efficiency in dynamics. 

 To assess the level of diversification and to determine the dominant type of 

diversification that is used at the enterprise at the current moment, you can calculate the 

following parameters: specialization ratio ( SR ), related ratio ( RR ) and vertical ratio (

VR ). The specialization parameter represents the ratio of revenues derived from the sale 

of the main or main types of products to the total revenues of the construction company 

during the reporting period. The related indicator is calculated as the ratio of revenues 

received from the production of goods (services), which is directly related to the main 

production to all revenues during the reporting period. The vertical indicator is the ratio 

of revenues from sales of products (services rendered), which are not at all related to the 

main activity of the enterprise to total revenues over a certain period of time. 

 In the case of an indicator 0.95SR  , this means that the construction company did 

not use diversification measures during the estimated time period. If 0.95SR  , then, the 

diversification in the enterprise took place, and in case if 0.7VR  , then, the vertical 

strategy of diversification prevails. Vertical strategy can be forward and backward. Under 

the conditions of such organization of the activity of a construction company, the 

following diversification strategies can be selected: 

 1. Strategy with vertical dominant. 
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 2. Limited vertical dominant strategy when diversification is focused on one of the 

strong positions in the market or on one resource. 

 3. A strategy that is related to the vertical integration dominant and for which 

diversification involves the simultaneous use of several strong positions or multiple 

resources. 

 4. Strategy, which is not related to the vertical dominant, diversification thus does 

not concern the main type of activity. 

 In case if 0.7VR   and 0.7SR  , the indicator RR  is calculated. If 0.7RR  in this 

case, the company is dominated by the concentrated concentric diversification, if 0.7RR  

that, then conglomerate diversification. If the conditions 0.7SR  , 0.7VR   and 

 
1

1
2

RR SR   are fulfilled, the enterprise is dominated by unconstrained diversification. 

The following diversification strategies are based on the use of a variety of explicit and 

implicit connections. The level of these links is determined by the proportion of sales 

that relate to the largest group of interconnected activities in the total sales of the 

enterprise. The reason for the association may be the group of related consumers, the 

similarity of production and non-production processes, cost factors, etc. Under these 

conditions, a construction company may use the following diversification strategies: 

1. A strategy of using one common strong position or resource when a certain 

number of business lines are closely linked to one another. 

2. A strategy of using several common positions or resources when at least one 

business line is connected with at least one other direction. 

3. The strategy of implementing conglomerate diversification with active 

penetration into new markets, which are not in any way connected with the previous 

activity. 

4. The strategy of passive inclusion in a set of directions of activities of those that 

were never previously undertaken by the enterprise. 

In the process of finding acceptable alternatives for diversification, the 

construction company may stop choosing from a related or entirely new field of activity. 

In the first case, the company expands its activities in a sector that is strategically 

consistent with the underlying activity (concentric diversification). In this case, you can 

observe identical chains of formation of cost and cost, a similar process of production, 

etc. The study analyzed the strategies of diversification of the construction company. 

Allocated stages of strategic analysis. 
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USE OF GEOINFORMATION SYSTEMS IN AGRICULTURE  

 

 Use of geoinformation technologies for the tasks of the agricultural sector is 
associated with the personalization of technical means of computing, the organization of 
automated workplaces, the automation of the collection and registration of information, 
the use of distributed databases, effective communication tools, local and global 
networks. Today, remote sensing of the Earth and geoinformation technologies are 
closely interconnected: on the basis of the decryption of images an electronic map is 
created. This map is the basis of any geographic information system. Article [1] describe 
approaches of risk management in agriculture. The articles [2 - 4] consider the 
approaches of geoinformation technologies for monitoring the verifications of land, in 
particular for the purpose of cultivating crops.  
 The task of rational use of agricultural land covers economic, legal, environmental 
and technical aspects. With the help of geoinformation technologies, many tasks are 
solved, connected with the spatial analysis of information and the forecast of some 
processes and the substantiation of the main factors, as well as their possible 
consequences, and making on the basis of these constructive decisions. That is, 
geoinformation technology automates the analysis and forecasting procedures. The 
efficiency of agricultural enterprises depends on the awareness of the state of land and 
crops and the ability to systematically analyze the consequences of the conducted. Such 
information is provided by data processed in geographic information systems.  

The introduction of geoinformation technology should begin with a census of 
existing production resources, from the creation of the database. Since the main resource 
in agriculture is land, such a database will be of a spatial nature. The introduction of 
computer technology allows not only to significantly simplify the formation of 
information databases and reduce the likelihood of errors, but also to introduce new 
methods for supporting the adoption of management decisions based on data analysis and 
raise productivity. Since practically all information about the resources of agriculture has 
a spatial reference, it is obvious that as the basic information technologies it is best to use 
geographic information systems. The study deals with the use of geoinformation systems 
for agriculture. 
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STRATEGY TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE 

UNIVERSITY AND ITS EDUCATIONAL SERVICES 

 

In conditions of dynamic transformations of the higher school, rapidly changing 

economic conditions, improving the quality requirements of professional education, 

continuous updating of training technologies, increasing competition in the market of 

educational services there were problems of ensuring resilience, maintaining the financial 

state at a sufficient level and searching for sources of sustainable development before 

Ukrainian universities. It is necessary to develop and implement a strategy to increase 

the competitiveness of the university and its educational services to solve the problems 

that arise in conditions of instability and uncertainty of the external environment, a 

significant shortage of budget funding for higher education. International joint 

educational programs are an important tool for increasing the competitiveness of 

universities and, as a consequence, a factor in the development not only of regional but 

also national education systems [1]. 

It is necessary to develop measures to improve competitiveness, make programs to 

enter new markets, form pricing policies, and attract investors' funds which will make 

the task of assessing the competitiveness of educational services relevant in the 

theoretical and practical aspects. The availability of the evaluation methodology, on the 

basis of which is possible not only to determine the competitive position of the university 

on the market, but also to predict the consequences of various managerial decisions and 

it will help to develop an effective strategy to increase the university's competitiveness. 

There are a large number of researches, which are devoted to the problems of 

assessing the competitiveness of higher education institutions. The level of 

competitiveness of an educational institution in the market of educational services can 

be determined through various methods of expert assessments. 

The procedure for carrying out expert research by the method of paired comparisons 

[2] is carried out by a pair comparison of predetermined parameters of university 

competitiveness, with each subsequent evaluation not related to the previous one. The 

processing of all paired estimates form a matrix of paired preferences gives numerical 

values of the significance of competitiveness parameters for a particular institution.  

The method of rating evaluations uses an integral indicator of the success of the 
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institution. This is a rating which is determined in accordance with different 

methodologies. The universities are compared by indicators that characterize their 

activities, the quality of educational services which provides higher education institutions 

in the conduct of the rating assessment. The methodology of integral assessment of 

competitiveness was proposed in [3]. It is based on the theory of fuzzy sets and allows 

building ratings of universities with an additional classification of levels of 

competitiveness. Calculation of the integral indicator of the university's competitiveness, 

defined as the arithmetic average of the indexes of the modules, which have a different 

degree of significance, is the result of the score-rating complex estimate proposed in [4]. 
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MANAGEMENT OF INTERNATIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT 

PROJECTS IN DYNAMIC ENVIRONMENT 

 

It is important to note that a “competent” project manager alone does not guarantee 

project success. A project manager may successfully balance the competing demands of 

scope, time, cost, quality, resources and risk, but the project success may be influenced 

by organization's project management maturity and capability [1] . It is just as possible 

to have a “competent” project manager working within an organization in the early stages 

of maturing its practices resulting in an unsuccessful project, as it is to have an 

unsuccessful project resulting from a project manager who is not “competent” working 

within a mature organization. 

Project performance is shown as having a major impact upon overall project 

success. After all, if the project does not follow the specified plans or processes, it will 

be difficult to obtain project success. Project success can be measured by comparing the 

project's stated objectives to what the project achieved. Furthermore, project success can 

be perceived in a number of ways depending upon the perspective of the various 

stakeholders, including clients or customers, the project manager, the project team, the 

project sponsor, or the performing organization [2]. It is the collective agreement of these 

stakeholders, regarding the degree to which the project met its objectives, that truly 

defines whether the project is viewed as a success [3]. 

The PMCD Framework structure represents a typical competency standard [4]. It 

identifies: 

Units of Competence. Each Unit of Competence in this Chapter of the PMCD 

Frameworkcorresponds to one of the five Project Management Process Groups of 

Initiating, Planning, Executing, Controlling, and Closing. 

Elements of Competence. Each Unit of Competence consists of a number of 

Elements which reflect the activities in which project managers are expected to be 

experienced. 

Performance Criteria. Each Element is described by Performance Criteria, which 

specify the outcomes to be achieved in order to demonstrate competent performance. 

Types of Evidence are associated with each of the Performance Criteria. These form 

the basis upon which competence can be self-assessed. 
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INFORMATION TECHNOLOGY OF SCIENTIFIC PARTNERS SELECTION 

 

For successful scientific research, especially for young scientists, the process of 

finding scientific partners is undeniably important. Modern information technology 

allows you to expand your partner search beyond the university or department.  

The choice of partners for entrepreneurship is a quite well studied problem. A 

systematic approach for virtual enterprise partners selection using the SCOR model and 

the analytic hierarchy process method are proposed in the paper [1]. A partner’s selection 

process and optimization model for virtual corporations based on genetic algorithms in 

the paper [2]. These methods can be used if the correct model for evaluating the prospects 

of scientific cooperation is constructed. The scientific partners selection based on the 

compliance matrix analyzing is proposed in the paper [3]. 

One of the tools to find partners in forming a consortium is the use of various partner 

search services where you can place your offer of cooperation such as CORDIS, 

FitForHealth, Innovative Medicines Initiative (ІMI), The agricultural European 

Innovation Partnership (EIP-AGRI), Enterprise Europe Network (EEN) and so on.  

The platform Horizon 2020 is most relevant to search of scientific partners in 

Ukraine. Most part of the projects in Horizon 2020 are collaborative projects, with a 

minimum of three partners from three different EU member states or Associated 

countries. To find partners, there are several services that will help you find organizations 

that intend to take part in the projects and give an opportunity to publish your proposals 

for cooperation. 

But that platforms do not consider previous experience of scientists, therefore, do 

not give a complete picture of the prospects of cooperation. Therefore, a system is 

proposed that combines the advantages of these approaches: the search for partners, the 

prospect of cooperation and the automatic search of the partners that are most relevant to 

the goal of the project. 

This information technology includes: 

1. Information model for presentation of scientific projects. 

2. A model for assessing the compliance of a scientist as a project implementer on 

the basis of an analysis of his previous achievements. 

3. Optimization model for finding the best scientific partners. 

Of course, such a system simplifies the search for scientific peers, however, the 

most effective way is still the personal contact, acquaintances and contacts of colleagues 

who can advise you, using for this purpose membership in various international 

associations, participation in information events and conferences. 
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ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ 

 

Поліпшення стану стоматологічного здоров’я населення працездатного віку 

України у спектрі проблем загального здоров’я залишається одним із 

першочергових завдань, оскільки є інтегральним показником соціально-

економічного розвитку суспільства та рівня добробуту населення. 

Впродовж останніх десятирічь в країні виявлене істотне погіршення 

стоматологічного статусу населення за показником частоти звернень до лікарів-

стоматологів (до 1241 звернення на 1000 населення) і чисельністю фахівців.  

Разом з тим, недостатнє фінансування стоматологічної служби, 

невідповідність сучасним вимогам більшості технологій та обладнання, яке 

використовується у стоматологічних закладах комунальної форми власності, 

низька заробітна платня лікарів-стоматологів, зубних техніків, середнього 

медичного персоналу у стоматологічних закладах комунальної форми власності, 

відсутність економічної зацікавленості, матеріального і морального стимулювання 

не сприяють підвищенню якості і продуктивності праці стоматологічного 

персоналу. 

Суттєве зменшення кількості стоматологічних кабінетів в медичних закладах 

комунальної власності та їх застаріле оснащення, стрімкий розвиток приватних 

стоматологічних кабінетів, оснащених сучасною технікою, призвели до зниження 

доступності стоматологічної допомоги для населення України. Сучасні умови 

організації стоматологічної допомоги потребують принципово нових підходів до 

забезпечення якості послуг. Таким чином, враховуючи все вище викладене, 

питання профілактики поширеності та зниження інтенсивності стоматологічних 

захворювань серед населення (особливо працездатного віку) залишається 

актуальним.  

Унікальністю пропонованої клініки буде те, що усі стоматологічні послуги 

будуть надавати роботи. В стоматології безперервно відбувається своєрідна 

технологічна революція – з’являється спеціалізоване обладнання «наступного 

покоління», входять в практику нові матеріали. Як правило, на новому обладнанні 

традиційні маніпуляції стають значно більш щадними для пацієнта і, на додаток до 

цього, з’являється можливість реалізації принципово нових технологій, абсолютно 

недоступних на обладнанні попередніх поколінь.  

З метою повного аналізу конкуренції на ринку, проведення пробної оцінки та 

аналізу продукту проекту, оцінки загроз конкуренції для продукту, визначення 
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важливих стратегічних рішень для збереження та закріплення конкурентоздатності 

підприємства в довгостроковому періоді, було проведено аналіз 5 конкурентних 

сил Портера. Результати аналізу подано у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Параметр Значе

ння 

рівня 

Характеристика Рекомендовані заходи для 

компанії 

Загроза 

товарів-

замінників 

Серед

ній 

Повноцінні замінники відсутні. 

Існуючі в Україні стоматологічні 

заклади здатні надати лише частину 

послуг, які планується надавати в 

стоматологічній клініці 

Підтримувати та 

удосконалювати пропоновані 

послуги та товари. 

Концентрувати зусилля на 

розповсюдженні інформації 

для обізнаності населення 

про унікальність клініки.  

Проводити постійний 

моніторинг пропозицій 

конкурентів. Підвищувати 

цінність власних послуг та 

товарів. Знижувати вплив 

цінової конкуренції на 

продаж послуг. Підвищувати 

рівень знань про перелік 

послуг. 

Слідкувати за появою нових 

гравців на ринку. Проводити 

акції, програми лояльності, 

зміцнювати контакт із 

пацієнтами.  

Розробити економ-програми 

для пацієнтів, чуттєвих до 

цін. Підвищувати якість 

обслуговування по 

відстаючим параметрам. 

Проводити перемовини із 

постачальниками щодо 

зниження цін. 

 

Загроза 

входу нових 

учасників 

ринку 

Низь 

кий 

Українське законодавство та 

нестабільна економіко-політична 

ситуація не заохочує створення 

подібного бізнесу 

Загроза 

ринкової 

влади 

покупців 

Серед

ній 

Рівень ринкової влади покупців на 

ринку є помірним, попит на 

зазначені медичні послуги є 

високим, а зменшення бажаючих 

лікуватись не впливатиме на 

діяльність центру 

Загроза з 

боку 

постачальни

ків 

Висо 

кий 

Обмежена кількість постачальників 

обладнання та медикаментів дає їм 

можливість диктувати умови 

співпраці та здійснювати 

необґрунтоване зростання цін або 

зміну якості 

Рівень і 

загрози 

внутрішньо-

галузевої 

конкуренції 

Серед

ній 

Наявні на ринку бренди можуть 

впровадити інновації у свої заклади 

 

Підсумовуючи проведений аналіз, можна зробити висновок, що вплив 

виникнення нових конкурентів, а також вплив товарів-субститутів є незначним, 

якщо компанія, що буде пропонувати перелічені вище послуги, вже зайняла чільне 

місце на ринку, має власні канали з доставки ресурсів, а також серйозні переваги з 

технічного забезпечення. Рівень конкуренції можна визначити як середній з 

тенденцією до посилення. Як з’ясувалось за результатами аналізу, найбільший 

вплив на підприємство мають клієнти та постачальники.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ МЕТЕО УМОВ І 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ РОСЛИН «ІНСПЕКТОР - МЕТЕО» 
Інформаційна технологія моніторингу погодних умов і прогнозування 

захворювань рослин «Інспектор - Метео» - це програмно-
апаратний комплекс, призначений для спостереження за 
погодними умовами на конкретному об'єкті цілий рік в 
режимі реального часу з будь-якої точки земної кулі.  

На допомогу садівникам в оцінюванні впливу 
погодних факторів на формування врожаю приходять 
автономні метеостанції, розташовані безпосередньо в 
саду і дають можливість цілодобово аналізувати 
кліматичну ситуацію на окремих ділянках насаджень. 
Дані, отримані ними, допомагають розраховувати водний 
баланс певної ділянки саду, визначати настання 
критичних умов (низькі або високі температури, 
заморозки під час цвітіння і ін.), розраховувати періоди 
потенційного ризику розвитку хвороб рослин або появи 

комах. Останнє дозволяє оптимізувати 
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витрати на проведення обробок садів засобами захисту рослин, передбачити 
процес поширення спор (наприклад, парші або бактеріального опіку), оцінити 
загальну фітосанітарну ситуацію. 

В основному виробники пропонують базовий набір сенсорів (датчиків), а 
саме: датчики для визначення температури і відносної вологості повітря, напрямку 
і швидкості вітру, атмосферного тиску, кількості опадів, вологості листя. За 
бажанням автономні метеостанції можна додатково укомплектувати датчиками 
для визначення сумарного випаровування вологості, температури точки роси, 
розміру плодів, стебел і гілок, наявності шкідників та хвороб, висоти снігового 
покриву, рівня шуму і т.д., а також датчиками вимірювання водно-фізичних і 
агрохімічних показників ґрунту на різних глибинах: температури, вологості, 
засоленості, електропровідності, кислотності. 

Пропоновані моделі є універсальними в сенсі можливості їх застосування в 
різних зонах садівництва і передбачають використання комп'ютера для обробки 
даних. Програмне забезпечення метеостанції дозволяє аналізувати інформацію і 
представляється у вигляді графіків, гістограм і текстових звітів. Найбільш 
використовуваним є табличний матеріал, що узагальнює інформацію за місяць за 
визначеною кількістю заданих параметрів. При цьому вираховується середня 
температура за місяць, а також подається верхнє і нижнє значення температури, 
час і дата їх спостереження. Також програма вираховує місячну суму опадів в 
міліметрах або в дюймах. У зимові місяці найчастіше відслідковують мінімальну 
температуру повітря, а в літні - максимальну. У весняний період температура точки 
роси (dew point) за відсутності атмосферних фронтів може вказувати на мінімальну 
нічну температуру і можливу мінімальну температуру під час заморозків, оскільки 
охолодження повітря не може бути нижче точки роси. Різні показники погоди, що 
характеризують стан атмосфери - середньодобова температура повітря, 
температура грунту, кількість опадів, вологість повітря, та інші отримані за 
допомогою метеостанції дані можуть бути використані для короткострокових 
фітосанітарних прогнозів, в тому числі з метою контролю критичних періодів 
інфекції рослин збудником парші, адже основними метеофакторами, що сприяють 
поширенню і розвитку патогена в літній період, є температура повітря і наявність 
опадів. 

Програмно-апаратний комплекс «Інспектор - Метео» враховує моделі, 
розроблені в Інституті садівництва НААН України. Апаратна частина призначена 
для безперервного збору всіх метеорологічних даних і передачі їх на центральний 
сервер, де вони обробляються і стають доступними для користувача у вигляді 
прогнозів, таблиць і графіків. До базової станції можна підключити відеокамеру 
для візуального оцінювання погодних умов. Програмна частина системи є веб-
орієнтованою, завдяки чому користувач має доступ до даних з будь-якої точки 
земної кулі за допомогою будь-якого пристрою з доступом до мережі інтернет. 
Перегляд історії можливий як по годинах, так і по днях. Крім цього, система здатна 
вести управління зовнішніми виконавчими пристроями (наприклад, системами 
зрошення) і здійснює оповіщення користувача через SMS або на e-mail. Реальні 
показники можуть виходити за межі заданого діапазону (можливість заморозків і 
т.д.). У систему постійно додаються нові формули для прогнозування розвитку 
хвороб сільськогосподарських і плодових культур.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНОГО 

УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
 

Відомі методи планування, адміністрування та оцінювання науково-дослідної 
діяльності вищих навчальних закладів не дозволяють повно, максимально 
об’єктивно відобразити результати роботи, що призводить до прийняття 
недостатньо ефективних управлінських рішень [1]. Розв’язання протиріч між 
вимогами щодо планування стратегій управління вищими навчальними закладами 
і завданнями науково-обґрунтованого оцінювання результатів діяльності можливе 
за рахунок побудови інформаційної технології оцінювання науково-дослідних 
проектів на основі проектно-векторної парадигми, що є важливим науковим 
завданням. Недосконалість інструментів вирішення основних задач проектно-
векторної методології в частині оцінювання та планування діяльності суб’єктів 
освітніх просторів потребує їх вдосконалення. 

Інструменти технологічного компонента методології проектно-векторного 
управління освітніми середовищами використовуються для планування, 
адміністрування, формування продуктів проектів та забезпечення процесів 
управління проектами [2].  

План проекту в рамках методології проектно-векторного управління 
освітніми середовищами – це траєкторія руху від початкової до цільової точки. 
Розрахунок оптимальної траєкторії руху здійснюється за рахунок оптимального 
розподілу виділених ресурсів на роботи, закупівлі тощо.  

Специфіка проектів в освітніх середовищах така, що для виконання робіт 
виділяється досить багато ресурсів одного виду, наприклад час, який витрачають 
науковці для виконання проектів. 

Функції адміністрування в проектах пов'язані з доведенням рішень до 
виконавців, забезпеченням їх виконання і перевіркою виконання. У проектах 
освітнього простору існує багато факторів, які призводять до відхилень траєкторії 
руху. Інструменти адміністрування призначені для адміністративного впливу на 
суб'єкти проектів у разі відхилення траєкторії руху від планової. Відхилення 
траєкторії можливі з наступних причин: низька виконавська дисципліна суб'єктів 
проектів, недостатня мотивація діяльності суб'єктів проектів, низька 
інформованість процесів в проектах. 

Нехай S – деякий суб’єкт освітнього простору. Розглянемо його науково-
дослідну діяльність за деякий період часу T=[t0, tp), як один науковий проект, де t0 
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–момент часу, якому відповідає початок проекту, tp – момент часу, якому 
відповідає завершення проекту (директивний термін.) Тоді плановий вектор руху 
суб’єкта S у проектно-векторному просторі визначається за формулою: 

, де – 

плановий вектор руху суб’єкта S, – значення j-ої координати планового 

вектору, , w – кількість категорій, які відображають різні аспекти наукової 

діяльності,  – оцінка результатів i-ої категорії наукової діяльності суб’єкта S 

за період часу [t0,t),  – планове значення оцінки результатів i-ої категорії 
наукової діяльності суб’єкта S на момент завершення проекту. 

Аналогічно до планового вектору знаходиться фактичний вектор руху та 

вектор адміністрування за формулами: 

 та 

 де  – фактичний вектор руху 

суб’єкта S в момент часу t,  – вектор адміністрування суб’єкта S в момент 

часу t,  – фактичне значення j-го показника суб’єкта S в момент часу t. 
Вектор адміністрування відображає необхідний напрям впливу інструментів 

адміністрування на суб'єкти в проектно-векторному просторі. В умовах проектів 
освітнього простору план проекту повинен коригуватися постійно, щоб 
відобразити зміни, які відбуваються, що дає змогу відобразити нову інформацію. 
Для використання інформаційних технологій з метою підвищення якості 
виконання наукових досліджень необхідно здійснити об’єднання інформаційних 
систем вищих навчальних закладів в єдину екосистему. Один із шляхів такого 
об’єднання та подальшого управління на основі матричної моделі з урахуванням 
проектно-векторних принципів описано в роботі [3]. 

Подальша розробка та впровадження методології проектно-векторного 
управління науково-дослідною діяльністю допоможе керівникам ЗВО та їх 
структурних підрозділів спростити управління, перерозподілити ресурси між 
науковими проектами та підвищити ефективність діяльності відповідного 
підрозділу в цілому та виконання наукових досліджень зокрема. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДИ 

ПРОЕКТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Протягом останніх десятиліть у всіх сферах бізнесу спостерігається  активне 

використання проектної діяльності як інструменту, що здатний вирішувати 

складні та слабко структуровані задачі. В умовах невизначеності, ризикованості та 

підвищеної складності ведення бізнесу, великого значення набувають пошуки 

найбільш ефективних способів управління проектами, а звідси виникає потреба у 

використанні сучасних підходів у створенні високоефективної команди проекту. 

Важливість дослідження даного аспекту не викликає сумніву, адже 

досліджено, що з усіх факторів, які впливають на успішне здійснення проекту, 

фактор людських відносин є найвагомішим [1]. 

Для однозначного розуміння даної теми необхідно відокремити саме 

категорію високоефективної команди проекту. Це більш деталізоване поняття, ніж 

загальновідома категорія “команда проекту”. Високопродуктивну команду можна 

визначити як групу людей з особливими ролями та взаємодоповнюючими 

талантами та навичками, узгодженими із спільними цілями, які постійно 

демонструють високий рівень співпраці та інновацій, що дають можливість 

досягати необхідних результатів. 

Ідентифікувати високоефективну команду можна виділивши декілька 

притаманних їй характеристик, базуючись на результатах досліджень фахівців з 

командоутворення [2]: 

- відкрите спілкування (відкриті усі канали зв’язку);  

- повна довіра і взаємна повага; 

- адаптація до змін (використання змін як інструменту досягнення 

інноваційних ідей, можливість легкого пристосування); 

- постійне навчання та вдосконалення (відкритість до нової інформації); 

- гнучкість лідерства (за необхідності, розподіл обов’язків лідера в 

команді, прийняття спільних рішень); 

- ефективні робочі процедури (постійний пошук кращих і більш 

швидких способів досягнення мети); 

- наявність різноманіття (акцент на індивідуальності кожного члена 

команди для покращення результатів команди). 

Із особливостей формування команди такого виду акцентується увага на 

оптимальному розмірі команди – до семи осіб. Вважається, що така кількість в 
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повній мірі забезпечує усі вищезазначені характеристики високоефективної 

команди. 

Також зростає тенденція до створення хмарних команд, члени яких можуть 

знаходитися в різних куточках світу, але бути частиною одного цілого. Основою 

функціонування таких команд є налагоджені канали комунікації, чіткий розподіл 

ролей, високий рівень відповідальності. Їх переваги: гнучкість, генерування 

інноваційних ідей на основі широкого діапазону знань та досвіду представників 

різних народів та менталітетів, відсутність географічних меж. 

Щодо методик управління високоефективними командами в сучасній 

практиці іноземних компаній виділяють декілька нестандартних підходів: 

1. Створення командних традицій – основа побудови високоефективної 

команди. Дає можливість кожному відчути себе частиною одного цілого, 

зосереджуючись на командному настрої та відкритій комунікації. 

2. Обмін ролями – одноденний взаємний обмін ролями у команді. Такий 

прийом зближує членів команди, забезпечує обмін досвідом і дає можливість 

усвідомити обсяг навантаження і обов’язки інших. 

3. Нетрадиційні ділові зустрічі – проведення регулярних зустрічей 

команди проекту в позаробочому середовищі, що покращує роботу в команді та 

підвищує моральний дух. 

4. SCARF (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness) – створена 

Девідом Роком модель управління командою проекту, заснована на досягненнях 

соціальної нейробіології. Максимізація нагороди і мінімізація загроз у команді 

досягається оптимальним поєднанням статусу, визначеності, автономії, єдності та 

справедливості [3]. 

Варто взяти до уваги результати найбільш масштабного дослідження 

поведінки команд – проект Арістотель компанії Google [4]. Протягом двох років 

здійснювався аналіз роботи 180 команд з метою виявлення паттернів, що 

визначатимуть ефективність команд. Найвагоміший фактор в результаті даного 

дослідження – необхідність створення атмосфери психологічної безпеки в команді.  

Результативність та продуктивність функціонування високоефективних 

команд засвідчує сучасні тенденції орієнтації саме на побудову й підтримку 

міцних соціальних та емоційних відносин у команді, надаючи перевагу 

особистісним якостям над досвідом та професіоналізмом учасників команди. 
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ОБМІН ЗНАННЯМИ В ГНУЧКИХ КОМАНДАХ ПРОЕКТІВ 

 

Сучасна практика управління доводить доцільність застосування гнучких 

підходів на різних рівнях. Організаційний, проектний та командний рівні 

управління зазнають певних змін в технологіях управління зокрема. За рахунок 

використання гнучкого управління, організація може розраховувати на певні 

переваги у порівнянні із традиційною методологією управління проектами. Серед 

таких переваг можна навести наступні: 

- швидка реакція на зміну змісту продукту, а отже і проекту; 

- тісний контакт із замовником та кінцевим користувачем продукту 

проекту; 

- передача початкових версій продукту на ранніх етапах проекту; 

- зосередження уваги на очікуваннях зацікавлених сторін проекту, а не 

на процесах управління проектом; 

- застосування інструментів командної роботи для вирішення задач 

проекту у найпростіший спосіб та ін. 

Такі переваги відчутні перш за все замовнику, кінцевому користувачу та 

розробнику продукту. Нажаль, роль проектного менеджера в даному випадку 

відходить на другий план. Такі питання, як план управління проектом, детальний 

план-графік виконання робіт, розрахований бюджет проекту, ресурси, ризики та 

інші, що входять до компетенції проектного менеджера, не завжди є вхідними 

даними для реалізації проекту. 

Така ж ситуація, нажаль, відбувається і з питанням використання досвіду, 

загальноприйнятих практик виконання проектів, управління та обміну знаннями. 

На сьогоднішній день, в світових стандартах з управління проектами, зокрема в 

[1], вже описуються, на початковому рівні, процеси управління знаннями. 

В гнучкому підході такі питання не розглядаються. Єдиним інструментом 

формування досвіду та бази знань на рівні проекту можна вважати використання 

хмарних сервісів командної роботи (наприклад, так звані SCRUM дошки) [2]. 

Яким чином видобувати, поширювати та використовувати знання від 

проектів на організаційному рівні, в гнучкому підході ще не описано. Зокрема в [3] 

описуються певні кроки переходу організації від класичної до гнучкої. 

Постулюється перехід до нової культури управління організацією, а основна увага 

приділена формуванню та роботі команд всередині організації. 

Основним інструментом видобутку, поширення та використання знань є 

відповідна інформаційна технологія (система), що функціонує в межах організації 

та є доступною для її співробітників. Практика роботи проектно-орієнтованих 
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компаній доводить, що для ефективного функціонування та розвитку такої 

системи доцільно використовувати певні фреймворки, наприклад, COBIT [4], ITIL 

[5] та ін. Застосування таких фреймворків у поєднанні з системою управління 

знаннями дозволить організаціям максимізувати досвід та знання її співробітників 

для ефективного управління проектами. 

На рівні проекту, одним з невирішених питань залишається використання 

досвіду всередині команди впродовж проекту. Згідно зі стандартами, після фази 

ініціалізації, в проекті необхідно сформувати команду Для формування команди 

існують певні методи: багатокритеріальне прийняття рішень (знання, досвід, 

навички тощо); проведення інтерв’ю; попереднє призначення; використання 

віртуальних команд та ін. 

При використанні даних методів необхідні додаткові дані про члена команди 

для того, щоб сформувати бачення щодо його досвіду виконання минулих 

проектів. Такі дані фіксуються в системі управління знаннями на рівні проекту. 

Ще одним з аспектів, що доповнюють характеристику члена команди – це 

його психологічні властивості. Це дасть можливість прогнозувати його поведінку 

та завчасно приймати упереджувальні дії – застосовувати проактивне управління. 

В даному контексті доречно застосувати індикатори Маєрса-Бріґґза (англ. Myers-

Briggs Type Indicator, MBTI). Такими  індикаторами є: introvert (I), extrovert (E), 

sensing (S), intuitive (N), thinking (T), feeling (F), judging (J), perceiving (P). На основі 

таких індикаторів можна класифікувати кожного члена команди. Застосувавши 

такий же підхід до ролей в команді проекту, можна отримати додатковий параметр: 

сумісність людини з роллю в проекті (посадою). 

На прикладі підходу SCRUM, такими ролями є: скрам-майстер, власник 

продукту, команда розробки, користувачі, клієнти, продавці, керівники, експерти-

консультанти. Враховуючи індикатори Маєрса-Бріґґза та досвід членів команди 

проекту, визначається відповідна матриця суміжності ролей-ресурсів проекту. 

На основі матриці суміжності визначаються співробітники, які можуть 

заміщувати або змінювати ролі в команді впродовж проекту з метою ефективного 

обміну знаннями, використання знань та досвіду минулих проектів. 
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Обрати правильний підхід до мотивації дій співробітників в проектах є 

одним із найважливіших завдань для кожного проектного менеджера. У сучасному 

світі йому недостатньо бути лише компетентним управлінцем [1]. Він також 

зобов'язаний бути гарним психологом та своєрідним “читачем думок” своїх 

підлеглих.  

Успішна робота над проектом неможлива без правильного стимулювання та 

мотивування людей [2]. Саме тому проектний менеджер повинен добре розуміти 

мотиваційну складову при керуванні співробітниками.  

Протягом багатьох століть співробітників в більшості випадків стимулювали 

лише фінансовою винагородою, але на сьогоднішній день такий підхід є лише 

одним із декількох можливих варіантів стимулювання людей до праці. Набагато 

ефективнішим є шлях внутрішньої мотивації, проте для такого підходу менеджер 

має бути компетентним в деяких питаннях психології людського мислення [3, 4].   

Мета роботи: визначення понять мотивування та стимулювання 

співробітників, а також аналіз різних теорій мотивації.  

Мотивація — це довготерміновий вплив на працівників з метою зміни за 

заданими параметрами структури ціннісних орієнтацій та інтересів, формування 

відповідної мотиваційної системи і розвиток на цій основі трудового потенціалу. 

Стимулювання — короткотривале спонукання працівників до більш 

активної діяльності за допомогою зовнішніх факторів.  

Стимулювання як тактика вирішення проблем є орієнтацією на вже 

визначену структуру ціннісних орієнтацій і інтересів працівника, на більш повну 

реалізацію наявного трудового потенціалу.  

Мотивація і стимулювання як методи управління працею є протилежними за 

напрямками: перший направлений на зміну існуючого стану, другий — на його 

закріплення, проте вони доповнюють один одного. 

Стимулювання повинно відповідати потребам, інтересам і здібностям 

працівника. Мотивація — це процес свідомого вибору людиною того чи іншого 

типу поведінки, що визначається комплексним впливом зовнішніх (стимули) і 

внутрішніх (мотиви) чинників [5]. 

До зовнішніх чинників (стимулів) можна віднести: 

- прямі (премії, підвищення зарплатні, подарунки); 
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- непрямі (харчування на підприємстві, пільги на житло, пільги на 

проїзд). 

До внутрішніх чинників (мотивів) можна віднести: 

- можливість кар’єрного зростання; 

- можливість організації гнучкого графіка роботи; 

- наявність права голосу при прийнятті важливих для підприємства 

рішень; 

Керівнику першочергово потрібно визначити темперамент співробітника, 

риси його характеру, пріоритети у виборі цінностей. Виходячи з цього, менеджер 

має правильно обрати чинники мотивації, що будуть найбільш ефективними у 

випадку саме цього співробітника [6].  

У сфері менеджменту та управління персоналом в проектах можна 

застосовувати кілька видів теорій мотивації: 

- змістовні теорії, що базуються на внутрішньому спонуканні людини до 

діяльності (теорія А. Маслоу, теорія Д. Макклелланда, теорія гриба, теорія Ф. 

Герцберга); 

- процесуальні теорії, що направлені на дослідження поведінки людини 

у ситуаціях мотивування її зовнішніми факторами (теорія справедливості С. 

Аамса, теорія очікування В. Врума, теорія Портера-Лоуер, теорія Д. Мак Грегора). 
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Турбулентний стан зовнішнього оточення проектів (політика, економіка, 

наука, технології, соціальні аспекти тощо) створює додаткові труднощі для аналізу 

та прогнозування динаміки розвитку проектів [1]. У результаті зростання 

турбулентності утворюється соціо-економічний простір з глобальними 

взаємозв’язками [2], де зростають ризик та невизначеність, стрімко збільшуються 

обсяги інформації та підвищується швидкість прийняття рішень. В геометричній 

прогресії зростає рівень складності, який обумовлений великою кількістю 

складних пересічних впливів і взаємодій всередині проекту та за його межами 

(зовнішнє середовище). Все це призводить до утворення значних потоків змін. 

Сьогодні для реакції на зростаючу складність, невизначеність та, як наслідок, 

на велику кількість змін, вже не достатньо використання реактивного підходу в 

управлінні. Іншими словами, реагування на очевидні проблеми не є ефективним 

принципом ведення бізнесу та управління проектами. Актуальною концепцією 

стає антисипативне управління, при якому зміни можна розглядати не як реакцію 

внаслідок дії небажаних подій на проект, а як превентивні заходи для уникнення 

наслідків негативних впливів.  

Якщо розглядати проект як складну відкриту динамічну систему, то, за 

аналогією із задачами динаміки, можна описати проект як сукупність миттєвих 

станів кожного його елементу, або як граф у «фазовому просторі» – сукупності всіх 

можливих станів, в яких може знаходитись система.  

Повний опис динаміки такої системи може бути отриманий за рахунок 

розуміння сукупності траєкторій усіх елементів. Зміна траєкторій можу бути 

викликана впливами сил, які діють на елементи системи в середовищі, для якого 

характерне зростання складності та ентропії. Оскільки ентропія - це міра 

невизначеності/невпорядкованості будь-якої системи, вона характеризує стан, в 

якому знаходиться проект під впливом турбулентного зовнішнього оточення (рис. 

1).  

Доти, доки система має запас міцності та здатна протистояти/витримувати 

такі впливи, вона зберігає сталу динаміку до певного граничного стану (поріг 

стійкості). Зміни, які відбуваються при цьому у проекті, носять характер робочого 

процесу та можуть бути описані наступним чином: Зміни = Ентропія * 

Складність.  

Після досягнення будь-яким параметром системи свого граничного стану 

відбуваються глобальні зміни, так звані біфуркації. Біфуркація –  це властивість 
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системи здійснювати перехід до нового динамічного режиму, внаслідок чого 

система суттєво змінює напрямок руху, свої властивості та поведінку.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Траєкторія розвитку проекту під впливами зовнішнього оточення 

 

Антисипативне управління дозволяє ідентифікувати ознаки майбутніх подій 

та створювати сценарії розвитку ситуацій та неминучих змін. Такий підхід може 

бути реалізований на основі інтегрованої моделі P2OE [3, 4] «Продукт – Проект – 

Компанія (організація) – Зовнішнє середовище» («Project – Product – Organization 

– Environment»), яка дозволить врахувати складні пересічні впливи не лише в 

рамках проекту, але й за його межами, що забезпечує холістичний погляд на 

управління проектами. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ 

«ГЕНЕРАТОР ДОБРИХ СПРАВ» У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 

На сьогодні в Україні є безліч цікавих соціальних проектів, ініціатив, 

стартапів та людей, які потребують соціальної допомоги. Але існує кілька 

проблем, що з цим пов’язані: 

1. Інформація про них не зібрана в одному місці, де можна було б 

ознайомитися з нею та обрати, кому допомогти.  

2. Незахищеність. Існує багато шахраїв і ти не завжди можеш бути 

впевненим, що твої гроші чи якась інша допомога піде на благо.  

3. Існує декілька сайтів-аналогів, але вони не зручні і не зрозумілі. Також 

на них немає продуманої концепції «допомоги», там користувач може тільки 

переглянути декілька абзаців про проект, але немає підв’язки до Приват24 або 

іншого інтернет-банкінгу, немає документів, що підтверджують правдивість 

інформації тощо.  

Актуальність проблеми: потрібність вирішення цих проблем в створенні 

надійної, перевіреної та чітко зрозумілої веб-сторінки. 

Об’єктом дослідження є розробка та впровадження сайту - платформи для 

пошуку українських соціальних проектів [1]. 

Предметом дослідження є проведення маркетингових та інвестиційних 

досліджень з використанням інформаційних моделей розрахунку економічних 

показників доцільності інвестицій в проект- платформу соціальних проектів 

“Генератор добрих справ”. 

Компоненти продукту проекту: платформа-агрегатор з українськими 

соціальними проектами, а також мобільний додаток до неї. 

Ідея проекту: перша в Україні зручна платформа соціальних проектів, де 

звичайний користувач може ознайомитися з перевіреними, актуальними 

проектами, підтримати їх (поділившись посиланням у соціальні мережі) та вибрати 

зручний для себе спосіб допомоги (матеріальний, фінансовий, волонтерство) [2]. 

Сайт також є корисним для команди, підприємств, фізичних осіб-підприємців, 

адже в особистому кабінеті будуть представлені сертифікати участі (допомоги) в 

тому чи іншому проекті. Також в особистому кабінеті буде розміщена мотиваційна 

система, представлена рівнями особистого успіху на сайті для підтримки рівня 

зацікавленості у допомозі та підтримці тих, хто потребує цього. Таким чином 

кожен користувач може відчути власний вклад у долю проектів. А ще 
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найголовнішим критерієм сайту буде розміщення тільки актуальних та 

перевірених проектів. Перевірка проводитиметься командою адміністраторів, 

модераторів, team-lead-ом та затверджуватиметься інвесторами даного проекту, 

що дасть змогу контролювати якість та уникати шахраїв. 

Зовнішній аналіз: 1) Цільовий ринок – широкий спектр (масовий маркетинг), 

що орієнтуватиметься на різноманітні види споживачів через одну широку 

програму маркетингу. Вікова категорія проекту: 16 – 65 років. 2) Конкуренція - 

існує декілька сайтів-аналогів, але вони не зручні і не зрозумілі, адже не мають 

продуманої концепції, підв’язки до Приват24 або іншого інтернет-банкінгу, 

документів, що підтверджують правдивість інформації тощо. 3) Збут - пошук 

клієнтів, менторів, встановлення контактів з ними, ведення переговорів, створення 

бази даних, постійна підтримка (online support), високий рівень і обсяг наданих 

послуг. 4) Соціально-економічне середовище – доступність продукту для 

користувачів (безкоштовне завантаження додатку на телефон, безкоштовна 

реєстрація на сайті). 5) Макроекономіка – спрямованість нашого проекту співпадає 

з макроекономічними тенденціями в Україні, маємо надію, що проект буде 

підтримано на державному рівні та буде запроваджено багато благодійних заходів, 

що в цілому може поліпшити ситуацію в країні [3]. 

Внутрішній аналіз: 1) Учасники проекту та ресурси – достатня кількість 

ресурсів для реалізації проекту та отримання якісного продукту – онлайн-

платформи із соціальними проектами. 2) Наявні технології – використання 

останніх технологій (ReactJS, AngularJS-5) в веб-сфері для написання якісної 

програми та сайту. 3) Продукція проекту – якісні характеристики, які ми 

закладаємо в наш продукт: доступність, зручність, швидка робота додатку та сайту, 

продуманий інтерфейс тощо. 

Висновки: 1) Після дослідження усіх умов, факторів та проведення аналізу 

було визначено основну мету, конкретні цілі та продукти проекту – сайт-

платформа з українськими соціальними проектами та мобільний додаток. 2) Було 

визначено склад команди та розроблено життєвий цикл проекту. Розробка 

життєвого циклу встановила його необмежену тривалість, зважаючи на постійний 

характер створення нових соціальних проектів, а економічна модель підтверджує 

доцільність та рентабельність проекту. Таким чином, ідею проекту створення 

сайту-платформи «Генератор добрих справ» було детально проаналізовано та 

підтверджено необхідність її реалізації. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ ВПРОВАДЖЕННЯ РІШЕНЬ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ 

 

Галузь інформаційної безпеки вже чотири рік поспіль динамічно розвивається 

як у державних установах України, так і в приватних організаціях. Зумовлено це 

двома головними факторами: по-перше, інформація з кожним роком набуває все 

більшої вартості, а її обсяги збільшуються експоненціально; по-друге, кількість 

кібератак з кожним роком збільшується на порядок, як збільшується і їх 

різноманітність. В компанії ISSP відзначають, що перехід інфраструктур і даних в 

хмари та розвиток Інтернету Речей сприяють зростанню кількості кібератак [1]. 

Все це призводить до необхідності впровадження сучасних рішень з інформаційної 

безпеки (ІБ), а саме рішень третього покоління. 

Перш ніж приступати до розгляду аспекту управління проектами 

забезпечення безпеки, варто визначити, що ж таке рішення інформаційної безпеки 

третього покоління. Інформаційна безпека третього покоління - це рішення, 

основними засадами якого є:  

- об’єднання усіх компонентів захисту у єдину цілісну «фабрику», в рамках 

якої постійно відбувається обмін інформацією про події ІБ;  

- контроль над станом ІБ хмарних сервісів, девайсів ІОТ, мережевої 

інфраструктури;  

- захист даних, а не периметру;  

- впровадження технології АТР (Advanced Threat Protection).  

Суттєвими відмінностями від рішень інформаційної безпеки другого та 

першого поколінь є:  

- нова технологія взаємодії між засобами захисту, що дозволяє автоматизувати 

реакцію на події ІБ;  

- застосування технології «Sandbox» для поведінкового та безсигнатурного 

аналізу файлів, автоматизації реакції на інцидент ІБ, якщо відбулася Advanced 

Targeted Attack (цілеспрямована атака). 

Актуальність впровадження рішень інформаційної безпеки третього 

покоління полягає у: гарантуванні високого рівня захищеності даних; готовності 

до проходження сертифікації на відповідність стандартам ISO/IEC 27001, ISO/IEC 

27002, ГСТУ СУІБ 1.0/ISO/IEC 27001:2010, ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002:2010, 

PCI DSS та GDPR; створенні можливості переходу бізнес генеруючих процесів у 
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хмарні середовища при високому рівні захищеності інформації. 

Основним методом управління проектами у сфері впровадження рішень 

інформаційної безпеки третього покоління є традиційний метод. Визначається він 

у наступній послідовності: ініціалізація – де відбувається процес погодження 

концепції проекту; ініціювання – формальний процес запуску проекту; планування 

та розробка – розробка рішення відповідно до конкретних вимог відділу 

інформаційної безпеки та планування заходів щодо реалізації проекту; виконання 

та впровадження – розгортання рішення ІБ третього покоління; моніторинг та 

контроль – перевірка рішення на відповідність вимогам відділу інформаційної 

безпеки, тестова експлуатація; завершення – офіційне впровадження рішення. По 

завершенню проекту впровадження рішення інформаційної безпеки третього 

покоління, процес управління переходить в операційний менеджмент. 

Для успішного ведення проектів у сфері впровадження рішень інформаційної 

безпеки третього покоління необхідна злагоджена команда. Обов’язковими 

ролями такої проектної команди є:  

- керівник проекту; 

- security solutions architect – архітектор систем інформаційної безпеки; 

- CISM (certified information security manager) – менеджер з управління 

інформаційною безпекою; 

- менеджер з трудових ресурсів;  

- головний інженер проекту з рівнем підготовки CISSP – certified information 

systems security professional.  

Крім того, слід відходити від політики вирішення проблем, які з’являються в 

результаті кібератак, та відбиття таких атак. Варто звернути увагу на підвищення 

рівня кібербезпеки та розробляти заходи, що мають бути спрямовані на 

попередження кібератак. 

Досвід України, яка стикнулась з потужною кібератакою, збитки якої 

складають 10 млрд. грн. та яка зачепила 60-80% підприємств країни [2], говорить 

про колосальну небезпеку, що існує в сучасному кіберпросторі. Актуальність 

проектів, спрямованих на створення систем захисту, зростає. Такі проекти стають 

важливими та вкрай необхідними не лише для окремих організацій, а й для безпеки 

цілих секторів економіки та критично важливої інфраструктури на рівні держави. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТОМ 

 

Стратегія – це набір правил для прийняття рішень, якими менеджери 

керуються у своїй діяльності. Вона включає загальні принципи, на основі яких 

керівники можуть приймати взаємопов'язані рішення, що покликані забезпечити 

координоване і впорядковане досягнення цілей у довгостроковому періоді [1]. 

Існують чотири різні групи правил, що складають основу стратегії: 

⎯  правила, що використовуються при оцінюванні результатів діяльності у 

сьогоденні і в перспективі; 

⎯  правила, за якими складаються стосунки ІТ-проекту з його зовнішнім 

середовищем, що визначають: які види продукту (послуг) він буде створювати і як 

він буде взаємодіяти з кожною групою зацікавлених сторін проекту (конфігурація 

продукту проекту має пов'язуватися з конкурентною стратегією); 

⎯  правила, за якими встановлюються відносини і процедури всередині 

проектної організації (їх нерідко називають організаційною концепцією); 

⎯  правила, за якими ІТ-проект реалізує свою повсякденну діяльність, так 

звані “основні оперативні прийоми” [2]. 

Серед підходів щодо побудови стратегії виділяють три основні: 

⎯  процесний – передбачає розгляд управління як серії безперервно 

здійснюваних взаємопов'язаних дій з реалізації функції управління: прогнозування 

і планування, організації, координації, мотивації і контролю; 

⎯  системний – будь-який проект можна представити у вигляді відкритої 

системи, що має тісну взаємодію із зовнішнім середовищем. Крім того, проект є 

підсистемою інвестиційної політики, яка, в свою чергу, є підсистемою стратегії 

організації. У зв'язку з цим в залежності від масштабу проекту інформація на вході 

із зовнішнього середовища повинна мати різну значимість і повноту. На виході з 

системи управління проектом може бути результат, який впливає на частку ринку, 

займану підприємством, його конкурентоспроможність, авторитетність, соціальну 

значимість або технічний рівень і структуру витрат на виробництво конкретної 

продукції; 

⎯   ситуаційний – є продовженням і різновидом системного підходу. 

Ситуаційний аналіз орієнтується на те, що реалізація будь-якого проекту 

здійснюється в різних за ступенем невизначеності умовах внутрішнього і 

зовнішнього середовища, але характеризується єдиною цільовою спрямованістю - 

досягненням запланованих показників економічного чи інших видів ефектів [3]. 
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Актуальність стратегічного управління ІТ-проектом полягає у тому, що даний 

інструмент надає можливість забезпечити динамічний розвиток організації через 

побудову стратегії,  врахувати мінливе зовнішнє середовище (тобто загрози та 

ризики) при формуванні стратегії, надає можливості щодо формування успішної 

команди проекту, побудови філософії бізнесу та реалізації реальних стратегічних 

змін. 

Тобто, інструментами стратегічного управління повинні цілеспрямовано 

користуватися керівники ІТ-проектів для реалізації конкурентоспроможної 

стратегії організації і попередження криз, оскільки стратегічний менеджмент є 

фундаментом у боротьбі за конкурентоспроможність організації.  
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РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ 

Роль проектного менеджера на сьогодні охоплює дуже широку зону 

відповідальності та часом пов’язана із процесами, у яких він може не мати 

відповідного досвіду. Саме тому менеджер проекту має поєднувати свою 

професійну  підготовку як керівника із існуючими на ринку технологіями, щоб 

ефективно виконувати свої функціональні обов’язки [1]. Компанії, які займаються 

розробкою додатків для управління проектами, все активніше удосконалюють свої 

технології, що будуть максимально зручними та корисними для користувача. 

Розглянемо основні групи сучасних розробок та їх вплив на управління проектами 

сьогодення. 

● Програмне забезпечення для планування проектів 

Планування проекту – це основа управління проектами, що дозволяє 

менеджеру ставити задачі, керувати витратами, людськими та іншими ресурсами, 

розробляти стратегію, вносити зміни та ефективно відслідковувати проект в 

цілому [2]. Традиційно проектні менеджери виконували планування 

використовуючи папір та ручки, доски та маркери. Технологічна революція 

призвела до появи програмного забезпечення, що робить планування гнучким та 

зручним. Воно відрізняється різномаїттям та адаптованістю для різних галузей, 

масштабів та типів проектів. 

Інструменти для планування працюють таким чином, що, на прикладі 

діаграми Ганта, генеруються діаграми задач (ось Y) відповідно часу (ось Х), щоб 

надалі можна було відслідковувати, чи виконується проект вчасно у встановлені 

терміни [3]. 

● Програмне забезпечення для збору інформації 

Такі додатки існують для того, щоб у режимі реального часу проектний 

менеджер міг вирішити всі питання, що виникають у ході проекту, керуючись 

лише релевантною інформацією. Навіть зібравши дані, їх аналіз, без належного 

навчання, викликає достатні труднощі. Сьогодні існує багато хмарних програм, які 

збирають, аналізують інформацію та презентують її керівникові. Вони 

використовують дані, що зберігаються у хмарних сховищах, для прогнозування 

майбутніх змін на ринку. Крім того, завдяки таким додаткам відбувається легкий 

обмін інформацією між зацікавленими сторонами.  

● Програмне забезпечення для резервного копіювання даних  

Виходячи з вищезгаданого, збір та аналіз даних – ще не кінець управління 
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даними. Дані мають бути скопійовані, щоб захистити їх від крадіжки, корупції, 

втрати та зловмисних маніпуляцій. У разі настання будь-якого із цих ризиків, 

керівника проекту можуть очікувати серйозні наслідки, що втілюються у 

необхідності повторного збору даних, пом’якшення збитків та відновлення довіри 

стейкхолдерів. Володіючи програмним забезпеченням для резервного копіювання 

даних на основі хмарних обчислень, менеджер може резервувати дані у хмарі, де 

вони безпечно зберігаються і до яких забезпечується легкий доступ. 

● Програмне забезпечення для відслідковування проектів 

Відслідковування проекту допомагає менеджеру виявити будь-яку 

потенційну проблему та запобігти їй на зародковому етапі. Цей процес 

починається від старту проекту та триває до дня його закриття. Наприклад, у 

багатьох IT-проектах, учасники команди можуть працювати віддалено, тому їм 

необхідний інструмент для моніторингу прогресу проекту. Іншою перевагою є те, 

що додатки значно скорочують бюджети проектів, забезпечують моніторинг 

роботи співробітників та дають гарантію, що ресурси витрачаються ефективно [4]. 

● Інструменти перекладу 

У наш час організації працюють у глобальному просторі, інтегруючи в 

командах кваліфікованих спеціалістів із різних країн. Технології зробили це більш 

зручним завдяки відеоконференціям та додаткам для перекладу, які допомагають 

легко зруйнувати язиковий бар’єр та працювати як єдине ціле.  

● Інструменти автоматизації робочого процесу 

Мета проектного менеджера - забезпечити кожного дня кожному 

співробітнику умови максимальної продуктивності. Один із шляхів – полегшити 

учасникам команди деякі завдання (зокрема для адміністративних ролей це 

формування та подання звітності), залишивши їм лише основні задачі, над якими 

необхідно працювати. Саме тому дуже зручно використовувати інструменти для 

автоматизації документообігу.  

Розвиток управління проектами зробив менеджмент зручним та гнучким для 

керівників проектів із різних галузей. Наведені шість інструментів управління 

проектами на сьогодні мають найбільший вплив. Кожному керівникові варто 

прагнути до високотехнологічності та використовувати всі надані можливості 

найсучасніших потужних інструментів, щоб оптимізувати свою роботу та роботу 

всієї команди. 
Список використаних джерел 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge – Sixth Edition [Textbook]/USA.-PMI, 

2017. – 589 p. 

2. Морозов В.В. Управління проектами: процеси планування проектних дій: Підручник / 

В.В. Морозов, І.В. Чумаченко, Н.В. Доценко, А.М. Чередніченко. - К.: Університет економіки та 

права «КРОК», 2014. – 673 с. 

3. RationalPlan Project Management software [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://www.rationalplan.com 

4.  Информационно-аналитический центр по автоматизации учета и управления 

[Електронний ресурс] / Сайт Infostart journal. - Режим доступу: https://infostart.ru  



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

92 

УДК 005.8:004 

Кубявка Л.Б. 
Кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій управління 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 

 

АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ 

ІТ ПРОЕКТІВ 
 
Класичне управління проектами виділяє два види організації людської 

діяльності: операційна і проектна. Операційна діяльність застосовується, коли 
зовнішні умови добре відомі і стабільні, коли виробничі операції добре вивчені і 
неодноразово випробувані, а функції виконавців визначені і постійні. У цьому 
випадку основою ефективності служать вузька спеціалізація і підвищення 
компетенції персоналу. 

Проаналізовано підходи до формування методології управління проектами, 
виявлено особливості традиційної та гнучкої методології. Надано характеристику 
переваг та недоліків існуючих нормативних засад методологій проектного 
менеджменту.  

Дана публікація присвячена питанням розвитку проектного менеджменту в 
Україні. Розглянуто перспективи розвитку проектного менеджменту в ІТ сфері. 

Вихідними матеріалами для проведеного дослідження були публікації 
вітчизняних та закордонних вчених щодо концепцій проектного менеджменту, 
підходів і моделей управління проектами. Використані методи – аналізу 
сукупності стандартів і керівництв з проектного менеджменту, процедур, процесів 
управління проектами, синтезу досліджених підходів до формування методології 
управління ІТ проектами. У ході дослідження задля вирішення поставлених 
завдань було використано принципи системно-комплексного та процесного 
підходів; методи: аналізу та синтезу, логічного узагальнення, аналогій, 
порівняльного співставлення; прийоми групування, схематичного зображення 
даних. 

Визначена і належним чином використовувана методологія проектного 
менеджменту забезпечує гарантію того, що ІТ проекти будуть виконані вчасно, 
відповідно до запланованого бюджету і вимог замовників. Підґрунтям такої 
гарантії є ефективне використання сукупності правил, принципів, методів та 
інструментів, які дозволяють управляти проектом протягом усіх фаз і стадій його 
життєвого циклу. 

Методологія управління проектами – це чітко визначена та науково доведена 
комбінація логічно пов'язаних практик, моделей та методів, які дозволяють 
ефективно планувати, реалізовувати ІТ-проекти, здійснювати їх моніторинг та 
контроль, а також доводити ІТ проект до успішного завершення. Мета методології 
управління проектами – дозволити управляти певним ІТ проектом за допомогою 
прийняття ефективних управлінських рішень. Зазвичай, методологія забезпечує 
засади виконання кожного етапу реалізації проекту таким чином, щоб проектний 
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менеджер знав, що робити для здійснення кожної роботи згідно з графіком, 
бюджетом і вимогами замовників. 

Усі види методологій управління проектами можна розподілити за двома 
підходами: традиційна (каскадна, водоспадна); гнучка (адаптивна) методологія. 

Традиційна методологія управління проектами доволі широко 
використовується у всіх галузях і за всіма видами проектів. Її сутність полягає у 
поступовому виконанні чітко визначених етапів життєвого циклу проекту: 
визначення вимог; проектування; реалізація; тестування; інсталяція; підтримка 
(експлуатація, супровід). Перехід до кожного наступного етапу здійснюється лише 
після того, як замовником підтверджене завершення попереднього етапу. 
Застосування цієї методології має сенс у проектах, результатом виконання яких є 
матеріальний продукт, і для якісної реалізації котрих необхідна чітка послідовність 
дій. Вироблені шаблони рішень за цією методологією можна використовувати для 
інших проектів підприємства. 

Однак, ця методологія потребує суттєвих інвестицій у планування і тривалого 
часу виконання перших двох етапів (20-40% від усього часу виконання проекту).  

Гнучка методологія управління ІТ проектами використовується у разі 
неможливості точного визначення конкретних вимог до результату проекту. 
Проектна діяльність розбивається на кілька ітеративних фаз ("спринтів"), кожна з 
яких формується з багатьох завдань і має свій кінцевий продукт і результат. Такий 
підхід дозволяє шляхом багатоітераційних нарад із замовником уточнювати його 
вимоги і швидко вносити зміни у продукт, що розробляється у проекті. 

Основною перевагою гнучкої методології є можливість визначення 
укрупнених характеристик майбутнього результату проекту вже на початковому 
етапі (на етапі концепції). Далі поступово здійснюється деталізація характеристик 
результату проекту за узгодженням із замовником. Роботи проекту не мають 
жорсткого розподілу за фазами, можуть виконуватися паралельно або мати 
наскрізний характер (виконуватися у багатьох фазах проекту). Кожна робота 
ініціюється й виконується за необхідністю, яка може бути виявлена на будь-якому 
етапі реалізації проекту. Звідси можна виокремити 
основний недолік гнучкої методології управління проектами – розпливчатість меж 
фаз і процесів, неможливість завчасного планування робіт і параметрів їх 
виконання.  

Процес вибору і реалізації методології управління ІТ проектами здійснюється 
за такими етапами: визначення потреби у методології; оцінка методологій, що 
використовуються підприємством; оцінка існуючих поза підприємством 
методологій; оцінка ресурсів для створення нової методології; вибір і реалізація 
відповідної методології управління проектами. 
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CRM-СИСТЕМИ 

 

В економічній літературі [1–3] згадуються фактори, які перешкоджають 

прийняттю якісних управлінських рішень на підприємстві. До них відносять: час, 

який відведений менеджерові для прийняття рішень; ступінь підтримки менеджера 

колективом; особисті якості менеджера; політика підприємства [3, с. 28]. 

Одним з найбільш ефективних шляхів удосконалення процесу прийняття 

управлінських рішень на підприємстві є впровадження CRM-системи (від англ. 

Customer Relationship Management). 

Необхідно розуміти ключові переваги, які дає підприємству впровадження 

CRM-системи. Ці переваги в загальних рисах можна розділити на наступні 

категорії: скорочення витрат, збільшення обсягу продажів і стратегічний вплив. 

Складнощі з оцінкою впровадження CRM-системи з'являються за умов розрахунку 

точної оцінки співвідношення вкладених інвестицій та отриманої віддачі, тому що 

не існує конкретної універсальної формули для такої оцінки.  

В той самий час у практиці впровадження CRM-системи найчастіше 

відбувається лише автоматизація існуючих процесів за наявності персоналу. В 

тому випадку, якщо якість бізнес-моделі підприємства знаходиться на високому 

рівні, то такий підхід можна вважати цілком усвідомленим [2]. 

Проте впровадження такої системи передбачає великі витрати часу та 

грошових коштів. З цієї причини перед застосуванням CRM-системи слід ретельно 

визначити доцільність впровадження та план, за яким CRM-система буде 

впроваджуватися. Зважаючи на досвід підприємств України, кожне підприємство 

індивідуально складає етапи, за якими відбувається впровадження системи. 

Основні етапи впровадження CRM-системи [3] можна описати так.  

На першому етапі відбувається створення стратегії. Встановлюються 

реальні проблеми при роботі з клієнтами і визначається, яких цілей та планованих 

результатів слід досягти після впровадження CRM-системи. 

Другий етап полягає у розрахунку рентабельності. На даному етапі 

необхідно проаналізувати вигоду та розрахувати бюджет від впровадження, 

аргументувати необхідність впровадження CRM-системи, сформулювати технічне 

завдання. 

Третій етап передбачає підбір платформи, яка найкраще відповідатиме 
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критеріям і бюджету проекту з урахуванням можливості адаптувати CRM-систему 

згідно з критеріями: простоти вивчення та засвоєння; інтеграції зі встановленими 

системами підприємства іншої спрямованості; забезпечення можливості 

віддаленої роботи; оновлення програми; зручної підтримки CRM-системи. 

На четвертому етапі слід вибрати виконавця, тобто залучити фахівців зі 

спеціалізованих підприємств. Також слід зробити запит відгуків про їхню роботу. 

П’ятий етап має назву “реалізація проекту”. На цьому етапі необхідно 

провести контроль термінів виконання та відповідності результатів тим критеріям 

бізнес-процесів, які були регламентовані. До даного етапу відноситься: 

встановлення CRM-системи; налаштування обміну даними з іншими системами; 

транспортування клієнтської бази в CRM-систему з програм MS Excel, MS Outlook, 

MS Access; налаштування інтерфейсу CRM, а також пристосування до специфіки 

протікання бізнес-процесів на підприємстві; навчання працівників роботі з CRM-

системою. 

Шостий етап передбачає запуск CRM-системи. На даному етапі важливо 

контролювати вміння правильного застосування системи на початку роботи з нею. 

Для цього, скоріше за все, доведеться залучити спеціаліста з CRM-систем, який 

допомагатиме вирішувати проблеми при роботі з новою CRM-системою. 

Сьомий етап полягає у зборі та аналізі рекомендацій користувачів для 

підготовки вимог, які будуть враховані в оновленнях системи. 

На останньому, восьмому, етапі відбувається випуск оновлень CRM-

системи з урахуванням допущених помилок або недопрацювань. 

Чітко структуровані етапи впровадження CRM-системи на підприємстві 

дозволять краще розуміти план дій з впровадження та кількість часу, якого 

потребує кожен із вказаних етапів. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що впровадження CRM-системи 

дозволить удосконалити існуючий процес прийняття управлінських рішень на 

підприємстві. Досягти удосконалення можна шляхом автоматизації більшості 

бізнес-процесів та контролю персоналу. 
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ІТ-СТАРТАП «КРОВ ДО КРОВІ» 

 

Вступ. В сучасних реаліях, коли екологічне середовище зазнає значних змін, 

потрібно бути гнучкими та пристосовуватися до зовнішнього середовища та 

потреб клієнтів, особливо у сфері інформаційних технологій та охорони здоров’я. 

Основна частина. Для допомоги людям, які потребують переливання крові, 

розроблено мобільний застосунок  «Кров до крові». У процесі дослідження було 

виявлено та проаналізовано низку мобільних аналогів на платформах iOS та 

Android. Для порівняння було обрано булеве оцінювання (табл. 1). 

Розроблений застосунок має наступний функціонал: моніторинг процесів зі 

здачі крові - всім добровільним користувачам, які підпадають під критерії пошуку 

(група крові, стать, вік), надсилається повідомлення із запрошенням в найближчий 

центр для здачі крові. У застосунку налаштована синхронізація з гугл-картами, що 

дозволяє після вибору найближчого центру здачі крові автоматично прокласти до 

нього маршрут від поточної локації користувача. Застосунок має на меті 

допомогти кожному хворому, що потребує термінового переливання крові в разі 

непередбачуваних життєвих обставин кров. Додаток формує статистику зі здачі 

крові у календарному вигляді, відповідно донор отримує детальну інформацію  

коли і де було здано кров, скільки крові здано і коли можна наступного разу 

поділитися кров’ю при бажанні чи в разі потреби. 

Найбільшими перевагами ІТ-стартапу є зручність користування, можливість 

відслідковувати найближчий центр збору крові та можливість залишати відгуки 

про певний центр. Найбільш конкурентоспроможними аналогами є Blood Donor та 

GiveBlood. Основними недоліками цих додатків є те, що вони не адаптовані для 

користування в Україні. 
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Таблиця 1 

Порівняння мобільних аналогів додатку, що пропонується 

 

Характеристики 

Продукти 

Кров до 

крові 

Blood 

Donor 

GiveBlood Жити 

Завтра 

DonorSearch 

Кросплатформеніст

ь 

Так Так Так Так Так 

Можливість пошуку 

донора 

Так Так Так Так Так 

Можливість пошуку 

реципієнта  

Так Так Так Так Так 

Можливість 

залишати відгуки 

Так Ні Ні Так Ні 

Наявність 

мобільного додатку 

Так Так Так Ні Ні 

Доступність в 

Україні 

Так Ні Ні Так Так 

Зручність 

користування 

Так Так Так Ні Ні 

Синхронізація з гугл 

картами 

Так Так Так Ні Ні 

Синхронізація з 

календарем 

Так Ні Так Ні Ні 

 

Висновки. Таким чином, розроблений нами застосунок надає можливість 

здійснювати:  

- моніторинг процесів зі здачі крові;  

- пошук необхідних донорів, надсилання їм повідомлення із запрошенням в той чи 

інший центр для здачі крові;  

- синхронізацію з гугл-картами;  

- формування статистики зі здачі крові у календарному вигляді.  

Використання застосунку дозволяє скоротити час від запиту до отримання 

хворими необхідної порції крові.  
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ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ШКОЛИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Сьогодні сформувалися нові вимоги до шкільного навчання. У зв'язку з цим 

ще в кінці минулого століття з приходом ринкових реформ з’явилися приватні 

школи, що пропонують своїм учням більш сучасний і якісний підхід. Такі 

навчальні заклади були і залишаються привілеєм дітей багатих батьків. Приватні 

школи, як правило, дають більш якісну освіту, більше часу та уваги приділяють 

індивідуальним здібностям учнів і пропонують додаткові послуги своїм клієнтам. 

У діяльності приватної школи існує безліч особливостей і складностей, але 

при цьому очікувати серйозної конкурентної боротьби зазвичай не доводиться, 

власники приватних шкіл чітко сегментують ринок, завдяки чому кожен з них 

отримує своїх учнів. Головне, при виході на ринок запропонувати своїм клієнтам 

щось нове, цікаве і те, чого ще немає в інших школах. Це не дуже складно, тому 

що є безліч можливостей для розвитку тих чи інших якостей дитини, а на базі 

одного навчального закладу організувати загальну підготовку в усіх напрямках не 

просто складно, але і не потрібно, тому що дуже рідко знаходиться дитина, яка 

готова займатися всім і відразу. 

У зв’язку з цим багато приватних шкіл мають «ухил» в ту чи іншу освітню 

сферу. Це може бути вивчення додаткових предметів, поглиблене навчання з 

загальноосвітніх предметів, спеціальна підготовка до вступу в заклади вищої 

освіти на певні спеціальності і надання будь-яких особливих можливостей на 

зразок свого власного іподрому або плавального басейну. Для успішності 

реалізації проекту, що розглядається, слід використовувати проектний підхід, який 

дозволить сконцентруватися на унікальних особливостях, розглянути управління 

проектом протягом усього життєвого циклу [1] тощо. 

Унікальністю пропонованої приватної школи буде впровадження у 

навчальний процес онлайн-системи навчання [2], а також розробка методології для 

навчального процесу, яка буде відрізнятися від звичайної загальної освіти 

індивідуальним підходом до кожного учня. 

В результаті маркетингових досліджень було виявлено, що в Україні дуже 

велика кількість учнів припадає на одного вчителя, тобто фізично неможливо 

приділити всім учням увагу якісно. Також кількість приватних шкіл в Україні 

значно менша, ніж за кордоном, що є однією з причин міграції та навчання дітей 

за кордоном. 
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Основною місією проекту є необхідність підвищення якості освітніх послуг в 

Україні. В умовах втрати довіри до державних освітніх установ, перевага батьків 

все більше схиляється до приватних шкіл з індивідуальним підходом до учня і 

ухилом на вивчення інформаційних технологій. Тому після проведення всебічного 

аналізу проекту (маркетингові дослідження, аналіз альтернатив, виявлення 

проблематики та заходи щодо усунення проблем, та найголовніше – з фінансової 

точки зору проект є фінансово привабливим для замовника), очевидною стає 

доцільність втілення проекту в життя.  

Серед основних фаз життєвого циклу проекту можна визначити наступні, 

описавши їх зміст.  

1. Розробка концепції проекту - обґрунтувати мету проекту, визначити 

інвестиційну цінність проекту, зробити попередню оцінку тривалості проекту, 

створити план робіт, врахувати побажання замовника, виконати аналіз ринку та 

конкурентів, розробити маркетинговий план. 

2. Розробка проекту (планування) - розробити план графіку робіт, розробити 

план закупівлі матеріалів, робіт та послуг, розробити план управління бюджетом, 

узгодити кінцевий термін робіт.  

3. Виконання проекту - орендувати приміщення для проектної команди, 

сформувати команду, провести ремонтні роботи у приміщенні школи, придбати 

необхідне оснащення для школи, виконати пакети робіт, пов’язані з розробкою, 

тестуванням та впровадженням веб-сайту та системи комунікації, впровадити 

інформаційну систему в школу, здійснити пошук кваліфікованих викладачів, збір 

та розгляд даних про просування проекту, проводити регулярну щотижневу 

перевірку та звітність за процесом виконання, забезпечувати діяльності системи 

контролю проекту, інформаційної системи та проектного документообігу, 

провести PR-кампанію. 

4. Завершення проекту – найняти кваліфікованих викладачів, провести 

підготовчий тренінг для персоналу, укласти договір з викладачами, що 

працюватимуть за сумісництвом, провести урочисте відкриття, оплатити та 

закрити кожен договір членів проектної команди, передати відповідальність 

замовнику, переадресувати ресурси замовнику, провести аудит, розформувати 

проектну команду, закрити проект. 
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МЕТОД РЕФЛЕКТОРНОГО ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ЮРИДИЧНОГО 

ХАРАКТЕРУ 

 

Сучасний розвиток інформаційних технологій дозволяє здійснювати пошук, 

накопичення, збереження і використання юридичної інформації без фізичного 

носія і безвідносно відстані від джерела до реципієнта.  

Слід відмітити, що інформаційне забезпечення роботи юристів передбачає 

передачу масиву інформації юридичного характеру, який може створювати, так 

зване «cміття» – інформацію юридичного характеру, що є нерелевантною запиту 

користувачів. Виникає актуальна наукова задача вибору в цьому масиві найбільш 

необхідних даних (документів), які відповідатимуть пошуковому запиту 

користувача. При дослідженні питань прийняття оптимальних рішень [1–2] не 

приділяється достатньої уваги питанням управління інформацією. А при розгляді 

способів управління інформацією під час проведення впливу [3–4]  не 

акцентується увага на впливі цієї інформації на осіб, що приймають рішення, і на 

самі рішення.  

У продовження проведених досліджень доцільно сформулювати розроблений 

метод рефлекторного пошуку інформації та визначити найбільш інформативні 

компоненти природно-мовного тексту з позиції автоматичної адресації цих 

повідомлень різним класам контрагентів, як одного із основних інструментів 

управління впливами на отримання потрібної, релевантної інформації юридичного 

характеру, яка міститься в галузевих документах.  

Це забезпечить, на думку автора, знаходженні інформації, що відповідає 

потребам професійних юристів. Що повинно створити умови для панування Права 

у державі. 

Поняття самого рефлекторного пошуку базується на задоволенні 

інформаційної потреби користувачів (зацікавлених осіб) – потреби в пошуку 

релевантної інформації (в контексті даного дослідженні – юридичної) за 

принципом формування відповіді (рефлексу) на вхідні дані (зовнішній вплив).  

Беручи за основу світовий досвід щодо рефлекторного пошуку, автором було 

використано ймовірнісно-рефлекторний підхід [5-6] та розроблено рефлекторний 

метод пошуку, який забезпечує адресно-орієнтовне інформування контрагентів 

взаємодії, тобто здійснює управління їх інформованістю. Передумовою створення 

даного методу став аналіз семантичного управління інформацією не з позицій 

максимального інформування контрагентів впливу, а з позицій потрібної 

інформаційної дії на них, який полягає в адресації тієї чи іншої інформації 

конкретним споживачам. 
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Пропонується наступна послідовність етапів реалізації методу рефлекторного 

пошуку: 

1. За різницею між умовною і безумовною ймовірністю появи реакції після 

появи деякого фрагменту тексту визначається величина впливу на клас 

контрагентів взаємодії саме цього фрагменту тексту юридичного характеру.  

2. Враховуючи всі фрагменти тексту, визначається загальний вплив на клас 

контрагентів взаємодії.  

3. За величиною загального впливу оцінюється ймовірність потрібної реакції. 

4. Вибираються ті класи контрагентів взаємодії, для яких імовірність 

потрібної реакції більше за деяке порогове значення (зазвичай – 0,5). Метод 

базується не на розрахунку ймовірностей переадресації повідомлень, а на 

оцінюванні цієї ймовірності за відхиленнями умовних та безумовних ймовірностей 

такої переадресації від фрагментів природно-мовного тексту. Використання 

інформаційно-понятійних і змістовно-релевантних форм в методі, як і засобів 

інформаційного впливу, є взаємодоповнюючим, а не альтернативним. Це визначає 

деякі особливості застосування методу підбору необхідної ціле-орієнтованої 

інформації юридичного характеру для проведення розрахунку величини 

інформаційної дії на контрагента взаємодії. 

Визначимо метод адресації повідомлень як метод здійснення пошуку, відбору 

та надання необхідної релевантної інформації юридичного характеру конкретному 

класу контрагентів, застосування якої розглядається в рамках зміни 

інформованості (світогляду) контрагентів взаємодії. Під реакцією будемо розуміти 

правильне визначення адресності інформації.  

Застосування рефлекторних моделей забезпечує вибір найбільш імовірної 

реакції на безліч вхідних впливів, а розроблений на його основі метод дозволить 

створити інформаційну систему рефлекторного пошуку інформації юридичного 

характеру, що не має аналогів для обраної предметної галузі.  
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ЕВОЛЮЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОТОТИПУ ПРОЕКТУ 

 

Успішне виконання проекту залежить від багатьох непередбачених, 

практично неформалізованих факторів, які визначаються його унікальністю і 

невизначеністю, що є проблемою для власника продукту (замовника) і виконавця 

(розробника) [1]. Це пояснюється тим, що замовник може не знати технології та 

номенклатури виконуваних робіт по життєвому циклу проекту, а його вимоги до 

продукту сформульовані в такий спосіб, що незрозумілі розробнику. Крім того, для 

розробника можуть бути невідомі зміст і особливості предметної області, для якої 

розробляється в рамках проекту продукт, що замовляється. У зв'язку з цим, для 

правильного розуміння замовником і розробником продукту, що розробляється, 

складності, трудомісткості і вартості проекту в цілому, навіть на першій фазі 

ініціації необхідно отримати його модель. Оскільки така модель розробляється на 

початковій стадії, то вона «нашвидку і грубо», як і при еволюційному 

прототипуванні з використанням методу швидкої розробки додатків (Rapid 

Application Development), узагальнено повинна описувати основні параметри 

проекту або його частин з метою отримання, передусім, від замовника тих чи 

інших зауважень та уточнень. 

Для проекту з проектування або закупівлі інформаційної системи для 

конкретного об'єкта таку модель його прототипу можна представити кортежем 

виду: М=<Н, Ц, В, Ф, З, К, Ч, Вп>, де:  Н - найменування проекту, Ц - ціль 

створюваної системи, В - вимоги до системи, Ф - функціонал, який описує функції, 

необхідні кінцевим користувачам замовника, З – комплекси, які забезпечують 

реалізацію усіх затребуваних функцій, К – вихідні параметри системи: перелік 

функцій управління, вихідних документів, одержуваних при реалізації функцій, Ч 

– час початку і закінчення проекту, Вп – вартість проекту. При продовженні роботи 

над проектом замовником і розробником, параметри такої моделі прототипу 

будуть уточнюватися і коригуватися у декількох ітераціях. Перш за все, це 

стосується уточнення цілі, вимог, а також вихідних параметрів системи, вартості 

та термінів виконання проекту. Якщо вихідні параметри не можуть бути отримані 

в межах задекларованого часу і визначеної раніше вартості, то коригується ціль і 

вимоги до системи до знаходження компромісу між замовником і розробником. 

Фактично реалізується раціональний уніфікований процес (Rational Unified 

Process), що дозволяє на наступних ітераціях отримувати більш досконалий 
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продукт [2, 3]. 

На наступній ітерації визначаються основні компоненти інформаційної 

системи у вигляді узгоджених функціональних підсистем, функціональних задач і 

відповідних комплексів забезпечення: інформаційного, математичного, 

програмного, технічного тощо. На наступних ітераціях комплекси забезпечення 

представляються у вигляді відповідних проектних рішень (інформаційного (ПРі), 

математичного (ПРм), програмного (ПРп), технічного (ПРт) і т.д.), що дозволяє 

реалізувати необхідну функціональність з описом інтерфейсів і необхідної 

документації, яка супроводжує проект, що виконується.  

Таким чином, ця модель за кілька ітерацій дозволяє отримати розгорнуту 

архітектуру проекту, зрозумілу як замовнику, так і розробнику, для визначення її 

складності, трудомісткості і вартості розробки. Крім того, така модель корисна і у 

випадку розрахунку обґрунтування на розробку або придбання конкретного виду 

інформаційної системи для керівництва організації.  
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УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В ПРОЕКТІ СТВОРЕННЯ CALL-

ЦЕНТРУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПАНІЇ 

 

Провідний сучасний стандарт у галузі управління проектами, програмами і 

портфелями проектів PMBOK (A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge) американського інституту проектного менеджменту PMI (Project 

Management Institute), зокрема його остання на сьогодні шоста редакція [1] чільне 

місце відводить питанням комунікації учасників проекту. Ці питання виділені в 

окрему сферу застосування знань з управління проектами (Communication 

Management), більше того, починаючи з п’ятої редакції стандарту PMBOK від 

сфери управління комунікаціями виділилася окрема сфера застосування знань – 

управління залученням зацікавлених сторін (стейкхолдерів) до проекту 

(Stakeholders Engagement Managemenr), А отже, сфера управління комунікаціями 

стала глибше концентруватися саме на комунікаційному аспекті. 

Створення Call-центрів високотехнологічних компаній давно стало трендом 

їх діяльності. Безумовно, саме створення організовується у вигляді проекту [2, 3], 

до організації і управління яким доцільно застосовувати провідні стандарти галузі, 

зокрема згаданий вище PMBOK. 

До того ж, для проектів створення Call-центрів високотехнологічних компаній 

одним з актуальних і важливих питань є управління комунікаціями між 

учасниками проекту. 

Отже, для визначення об’єктів управління в межах зазначеної сфери 

застосування знань, сформулюємо перелік таких учасників, які найбільш суттєво 

впливають на проект: 

- Замовник (куратор проекту з боку компанії); 

- Реципієнт (організаційна структура компанії, в якій буде створений Call-

центр; 

- Керівник проекту; 

- Члени команди проекту; 

- Носії знань зі створення Call-центрів високотехнологічних компаній; 

- Представники споживачів (клієнтів) Call-центру; 

- Підрядники, що будуть виконувати роботи, надавати послуги або постачати 

матеріали в проекті. 

Система управління комунікаціями у проекті створення Call-центру 

високотехнологічної компанії повинна мати структуру, яка має бути створена в 

проекті, і базуватися на принципах здійснення своєї діяльності, які можуть 

корелювати з принципами створення самої системи управління комунікаціями. 
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Визначимо ці аспекти. 

Конфігурація системи управління проектом створення Call-центру 

високотехнологічної компанії, у частині функціонуючої у проекті системи 

управління комунікаціями, має включати: 

- Описані бізнес-процеси здійснення комунікацій (інжиніринг); 

- Описаний бізнес-процес внесення змін до бізнес-процесу здійснення 

комунікацій у проекті; 

- Рольові обов’язки (а також рольові інструкції) учасників команди проекту, 

що будуть приймати участь у комунікаціях за проектом; 

- ІТ-системи підтримки комунікацій у проекті (можуть бути реалізовані 

різними програмними засобами, у такому випадку необхідна їх інтеграція між 

собою, а також інтеграція з системами управління проектом і документообігу у 

проекті) 

- Правила здійснення комунікацій. 

У розвиток останнього елемента конфігурації системи управління 

комунікаціями у проекті створення Call-центрів високотехнологічних компаній, 

сформулюємо базові принципи, на основі яких мають здійснюватися комунікації 

між учасниками проекту: 

- Принцип фіксації комунікацій; 

- Принцип відкритості комунікацій і інформації щодо них всередині команди 

проекту; 

- Принцип обов’язковості зворотного зв’язку; 

- Принцип порядності в комунікаціях; 

- Принцип відповідальності за надання недостовірної інформації щодо 

проекту; 

- Принцип мінімізації конфліктів в проекті, і переведення конфліктів у 

конструктив і «рушійну силу» проекту у разі їх виникнення. 

Подальші дослідження у обраному напрямку мають концентруватися на 

виділенні і описанні специфіки і особливостей системи управління комунікаціями 

(моделі, методи, принципи тощо) для проектів створення Call-центрів 

високотехнологічних компаній. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ 

СФЕРІ 

Вступ. Розвиток інформаційних технологій привертає увагу як одна з 

найбільш важливих ініціатив, що є ефективними інструментами, які забезпечують 

побудову системи надання туристичних послуг.  

За функціональним навантаженням інформаційні системи в галузі туризму 

можна поділити на наступні класи: системи стратегічного рівня, рівня керування, 

рівня знання, рівня операцій та комбіновані (рис. 1). 

 
Рис. 1. Класифікація інформаційних систем в галузі туризму за функціональним 

навантаженням. 

До класу систем супроводу подорожі (англ. in-Trip systems) належать системи, 

які надають туристу певний спектр послуг під час подорожі. Наприклад, доступ до 
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інформації про туристичні об'єкти, визначення розташування, рекомендації щодо 

подальшого напрямку дій та ін. Для більшості таких систем необхідною є 

інформація щодо поточного розташування туриста-користувача такої системи.  

Програми-гіди (англ. automatic tour guide system) – це підклас систем 

супроводу подорожі. Вони допомагають користувачеві формувати екскурсійну 

програму на основі інформації про цільові пункти для певного маршруту, 

замінюючи таким чином людину-гіда. Відповідна інформація в системі може 

подаватися у вигляді, статичних зображень, тексту, аудіо та відео форматах. В 

окремих випадках система надає рекомендації користувачеві щодо маршрутів 

огляду того чи іншого туристичного об'єкту. 

Туристичні довідкові інформаційні системи – це системи, які надають 

користувачеві детальну вичерпну інформацію за різними туристичними 

напрямками. Такі системи зазвичай використовуються на етапі планування 

подорожі, коли потенційний турист збирає та аналізує дані про місця, які доцільно 

відвідати під час подорожі. При цьому інформація також може подаватись 

користувачеві у вигляді тексту, відео та аудіо файлів, та статичних зображень [1]. 

Туристичні рекомендаційні інформаційні системи та системи підтримки 

прийняття рішень – системи, що надають користувачеві рекомендації, щодо 

маршруту подорожі та відповідних туристичних об'єктів, з урахуванням певних 

критеріїв. Користувач заповнює анкету або дає відповіді на запитання системи, що 

стосуються його уподобань та бажань. Система при цьому генерує певні 

рекомендації, в яких враховує отримані відповіді. Такі системи є корисними не 

тільки на етапі планування подорожі, а й під час її реалізації та супроводу [2]. 

Важливою компонентою побудови сучасних інформаційних систем 

супроводу туристичної діяльності є системи накопичення та опрацювання досвіду, 

отриманого попередниками, аналізу та поширення такої інформації. Одним із 

сучасних концептів формування комплексу інформаційних технологій, 

зорієнтованих на міське середовище, що слугує основою при формуванні нових 

туристичних маршрутів, є концепт «розумного міста». В галузі туризму технології 

«розумного міста» використовуються для інформаційної підтримки туриста при 

ознайомленні з містом та його визначними пам'ятками [3]. 

Висновки. Було здійснено класифікацію інформаційних систем в галузі 

туризму за функціональним навантаженням. На основі цього можна сформувати 

вимоги, яким повинна відповідати проектована інформаційна система.  
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОАКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ У ПРОЕКТІ 
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Проектне управління вбирає у себе сучасні управлінські та інформаційні 

тенденції і розвиває свої підходи, моделі і методи на їх основі [1]. Одна з таких 

тенденцій – використання проактивності як принципу і відповідна побудова 

проактивних моделей і методів управління проектами і програмами [2]. 

Проблематика управління проектами охоплює, зокрема, питання взаємодії 

операційного і проектного підходів при реалізації організаційного розвитку [3], в 

межах якого створюється науковий інструментарій для ефективної взаємодії 

проектної компоненти і її інтеграції у стратегію і операційну діяльність компаній. 

У тому числі це стосується актуального різновиду проектів організаційного 

розвитку, які пов’язані з територіальною експансією [4] на інші ринкові простори 

– як усередині країни, в якій заснована компанія, так і за її межі. 

Сполучення для проектів територіального розвитку проактивного і ціннісного 

підходів до побудови системи управління вимагає генерації відповідних моделей і 

методів [5], якими має бути охоплена більшість аспектів організаційної діяльності. 

У цьому сенсі є потреба у визначенні основних з таких аспектів. 

Виходячи з аналізу діяльності проектно-орієнтованих компаній, можна 

виділити три наступних ключових аспекти: 

1) Формування, реалізація і контроль стратегії (організації, проекту, 

комплексу організаційно-проектного розвитку). 

2) Організаційна структура, що має поєднувати у собі проектні елементи 

(оптимально – у формі сильної матричної структури). 

3) Система управління змінами, яка має організаційно-процесно 

забезпечувати перманентний розвиток діючої системи управління проектно-

орієнтованою організацією у напрямку підвищення технологічної зрілості в 

управлінні. 

Застосовуючи проактивний підхід до вказаних аспектів, доцільно визначити в 

їх межах напрямки його використання, для окреслення границь розробки 

відповідних моделей і методів. 

1) Проактивний підхід щодо стратегічного управління проектами. 

В межах цього підходу вбачається доцільним застосовувати моделі і методи 

проактивного управління для: 

− створення стратегії проекту і реалізації її зв’язку із стратегією компанії; 

− виконання стратегії проекту і врахуванні її реагування на ризики; 
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− контролю за реалізацією стратегії проекту і адаптивної зміни системи 

контролю у відповідь на прогнозовані системні зміни проектного оточення. 

2) Проактивний підхід до розвитку організаційної структури проекту. 

В межах цього підходу місце моделей і методів проактивного управління 

може бути знайдене у: 

− побудові організаційної структури з вбудованими механізмами її розвитку; 

− управлінні розвитком організаційної структури на основі прогнозних 

моделей зміни внутрішнього і зовнішнього проектного оточення; 

− системі сприяння кар’єрного зростання учасників проекту на основі 

передбачення розвитку їх компетентності. 

3) Проактивний підхід до реалізації змін у проекті. 

Зазначений підхід має залучати проактивні моделі і методи до наступних 

проектних елементів: 

− процес управління змінами з вбудованими механізмами його 

вдосконалення (що можуть бути представлені, зокрема, у вигляді окремого 

процесу в системі бізнес-процесів проектно-орієнтованого підприємства); 

− інформаційна система підтримки управління змінами, що має постійно 

оновлюватися з урахуванням, зокрема, прогнозованих перспективних трендів; 

− система організаційного забезпечення змін. 

Змістом проактивних моделей і методів в усіх випадках має бути алгоритм 

прогнозування розвитку відповідної системи. Результатами дії такого алгоритму 

мають бути варіанти управлінських рішень в межах відповідної системи прийняття 

рішень. Врахування прогнозування майбутніх трендів має недоліком ймовірнісний 

характер підвищення успішності проекту територіального розвитку, але перевагою 

– збагачення управлінського інструментарію і поглиблення аналізу передумов 

прийняття успішних управлінських рішень. 
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РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

СКЛАДНИМИ ПРОЕКТАМИ 
 

Сучасний етап розвитку інформаційних систем управління проектами 
характеризується розширенням спектру завдань для створення сучасних 
інформаційних систем, збільшуючи їх складність, невизначеність та впливи 
турбулентності із зовнішнього середовища. Великі обсяги інформації вимагають 
нових технічних рішень для забезпечення ефективної інтеграції різнорідних 
інформаційних ресурсів з низкою характеристик, таких як надійність, безпека, 
незалежність від типу операційної системи або мережі зв'язку тощо [1]. Серед 
інструментів, що можуть бути використані для вирішення вказаних завдань, 
останнім часом ефективно використовуються дистрибутивні (розподілені) 
інформаційні системи (DIS) для вирішення зазначених задач що, як видається, є 
універсальним підходом для різних сфер діяльності. 

Крім того, умови реалізації та управління складними проектами 
характеризуються значними обсягами оброблюваної інформації, що, у свою чергу, 
призводить до використання інформаційних систем та баз даних, які за своїм 
характером функціонують в різний спосіб, використовують різні формати даних. 
Такі ІТ, що створені еволюційно, у відповідь на потреби окремих підрозділів 
будівельних компаній, зараз використовуються незалежно одна від одної і 
вимагають багаторазового введення одних і тих самих даних або подібних даних. 
Це призводить до значних втрат часу для пошуку та усунення частих помилок, 
невідповідностей та видалення несумісної інформації. 

Це, в свою чергу, призводить до помилок в управлінні складними проектами, 
порушення строків завершення проектів, їх негативної оцінки, оплати штрафів за 
контрактами тощо. Як наслідок цих недоліків - втрата рентабельності та 
привабливості проектів. 

Для усунення вказаних недоліків пропонується розробка комплексної 
інтегрованої інформаційної системи. Така система має забезпечити успішну 
реалізацію складних розподілених проектів шляхом постійного моніторингу 
календарного плану та бюджету для всього портфеля проектів з управлінням 
відхиленнями, з розмежуванням відповідальності учасників проекту. Це зменшить 
складність управління та усуне неузгодженість даних різних систем інженерної 
підготовки, обліку, контролю та управління.  

Розробка, що пропонується, дозволить: 
1. Забезпечити планування графіків виконання робіт з урахуванням наявних 

ресурсів. Щомісячно актуалізувати графік виконуваних робіт. Визначати 
виробничі задачі і відповідальних за заданий період (наприклад, місяць). 

2. Щотижня з мінімальними трудовими витратами стежити за виконанням 
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календарного графіка та використанням ресурсів за видами робіт. Автоматично 
генерувати акти виконаних робіт. 

3. Забезпечити зниження витрат на 7-15% за рахунок скорочення часу 
реалізації проектів, зменшити постійні витрати на простоях ресурсів, скоротити 
непередбачувані витрати, оптимізувати закупочні та тендерні процедури, 
покращити фінансову дисципліну. 

4. Автоматизувати управлінський облік, фіксувати надходження та витрати по 
кожному проекту, прогнозувати грошовий потік по портфелю проектів. 

5. Забезпечити масштабність системи - дані зберігатимуться в форматі SQL, 
що дозволить забезпечити інтеграцію з іншими системами Share Point, BI, 
бухгалтерськими програмами та системами документообігу. 

4. Використовувати моделі типових проектів та бази знань вже реалізованих 
проектів. Оцінювати нові проекти до їх початку, встановлювати керівні принципи 
та бюджети, зменшувати невизначеність і ризики проектів. 

Пропонована ІТ складається з трьох блоків, що поділяються на три 
підсистеми. Приклад такої інтегрованої автоматизованої системи управління 
проектами показаний на рис. 1. Система включає завантаження ресурсів з BIM 
модуля або кошторисного комплексу в Oracle Primavera. Календарно-сітьове та 
ресурсне планування ведеться в Oracle Primavera. Для фіксації фактичних даних 
можна використовувати PM Exchange. Для зручності комунікації всередині 
компанії можна використовувати корпоративний портал. Звітність можна 
формувати в BIS модулі. Можливе вивантаження даних в систему бюджетування і 
бухобліку. 

 
Рис.1. Структура елементів комплексної інтегрованої системи управління 

складними розподіленими проектами 
 
Список використаних джерел 

1. Morozov V., Development Of The Model Of The Proactive Approach in Creation Of Distributed 
Information Systems // V. Morozov, O. Kalnichenko, S. Bronin. - Charkiv: Eastern-European Journal 
of Enterprise Technologies, № 43/2 (94), 2018. – с. 6-15.   



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

112 

УДК 005.8: 519.876.5  

Морозов В.В.  
Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій управління 

Проскурін М.В. 

Аспірант 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ 
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Американський інститут управління проектами (PMI) провів глобальне 

дослідження «Pulse of the profession 2018» [1]. У тому числі він робить висновки 

щодо того, як часто світові компанії використовують популярні підходи до 

управління проектами: гнучкі методології (Agile), водоспадну модель (Waterfall) 

та інші. 

У дослідженні «Pulse of the profession 2018» взяли участь 3234 професіонала в 

управлінні проектами, 200 топ-менеджерів і 510 керівників PMO (проектних 

офісів) з Північної та Латинської Америки, Азії; Європи, Середнього Сходу та 

Африки. Ми вибрали найбільш цікаві для нас моменти. 

На питання «Як часто у Вашій компанії використовують один з наступних 

підходів?» були отримані наступні відповіді (рис.1): 

 

 
Рис. 1.  Частота використання проектних підходів 

Як бачимо, Waterfall використовується «завжди» в 15% компаній, але у Agile 

найбільший відсоток відповіді «часто» - 33%. 

Гібридні методології та Lean почали використовуватися набагато частіше, ніж 

Scrum. Цікаво, що зі Scrum ніколи не працювали 23% опитаних компаній, хоча про 

Scrum часто говорять [2]. 

У дослідженні PMI відобразили також, чи вплинула обрана модель на 

кількість завершених проектів. На питання «Який відсоток проектів, завершених у 
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вашій організації за останні 12 місяців, використовував такі типи підходів» , 

респонденти відповіли таким чином: Waterfall – 47%, Agile – 23%, гібридні підходи 

– 23%  та інші – 7%. Як бачимо, водоспадна модель залишається лідером, гібридні 

підходи стають більш популярними і зрівнялися з гнучкими, ще в минулому році 

частка їх використання була на 3% менше. 

Цікаво було ознайомитися з результатами відповіді на питання про причини 

провалу проектів в компаніях (рис.2). 

 
Рис. 2. Причини провалів у проектах компаній 

 

Зміна пріоритетів і цілей проекту фатальні для компанії, а помилки при зборі 

вимог практично в половині випадків ведуть до провалу. Неточна мета проекту, 

погана комунікація, неефективне управління змінами – ці проблеми можна 

передбачити перед запуском, але в процесі вони тягнуть проект на дно. 

Отже, аналіз сучасних тенденцій розвитку проектних підходів та основних 

причин провалів проектів показує, що проектний менеджмент не стоїть на місці, 

з’являються нові підходи та методи, які допоможуть запобігти більшості проблем 

та успішно закінчувати проекти. 
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ ГЕОЛОГІЧНИМИ 

ПРОЕКТАМИ 
 
Корисні копалини необхідні для економічного розвитку сучасного 

суспільства. Глобальне збільшення населення і зростання світової економіки 
створюють безпрецедентні вимоги щодо постачання мінеральної сировини. 
Геологічна діяльність може бути джерелом зайнятості місцевого населення, 
надходжень до державного бюджету, рушійною силою економічного зростання 
віддалених районів. Ця діяльність також може суттєво впливати на стан довкілля, 
однак такий вплив може бути зменшений, якщо питання екології, в т.ч. закриття 
копалень та рекультивації, вирішуються на стадії техніко-економічного 
обґрунтування і необхідні кошти резервуються вже на стадії розробки гірничих 
проектів. В цій сфері підвищується роль національних геологічних інститутів у 
зміцненні національної економіки та потенціалу уряду стосовно сталого розвитку. 
Спеціальна увага повинна приділятись регіональним підходам; це сприяє 
співробітництву між сусідніми країнами і, звичайно, прикордонні дослідження 
роблять цілі регіони більш привабливими для інвесторів та оглядачів, надаючи їм 
уніфіковану інформацію у цифровому форматі. 

Розвиток цієї сфери діяльності в сучасних умовах базується на застосуванні 
професійних методологій управління різноманітними проектами, а також на 
глобалізації інформаційного забезпечення. Таким чином, формується інтерес до 
методології управління проектами та геоінформатики. 

Геоінформатика широко застосовується при використанні природних 
ресурсів, від пошуків до експлуатації і, водночас, вона створює основу охорони 
довкілля, моніторингу та попередження небезпечних геологічних явищ. 
Продуктом геоінформатики є різноманітні інформаційні системи. Будь-яка надійна 
та потужна інформаційна система в цій сфері відіграє важливу роль у підвищенні 
ефективності використання природних ресурсів. Разом з тим, вона сприяє 
вирішенню питань охорони довкілля, наприклад, шляхом проведення 
комплексного екологічного оцінювання.  

Оскільки геологічну діяльність з повним правом можна вважати проектно-
орієнтованою, то виникає інтерес до сучасних методологій управління проектами 
[1]. Без застосування професійних методів управління розподілити ресурси, 
побудувати чіткий план, розподілити відповідальність, і нарешті досягти успіху в 
геологічних проектах практично неможливо. 

Враховуючи вищесказане, слід зазначити, що поряд з безперервним 
розвитком і глобальним застосуванням комп'ютерних і мережевих технологій є 
необхідність у розвитку методології управління проектами саме у геологічній 
сфері.  
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Геологічні проекти охоплюють усі сфери діяльності суспільства. Ні 
дослідницька діяльність, ні виробництво, ні повсякденне життя не обходиться без 
впливу продуктів геологічних проектів (добування нафти та газу, підготовка до 
будівництва, попередження сейсмологічної небезпеки та ін.). В зв’язку з цим 
виникає гостра необхідність в ефективному управлінні геологічними проектами.  

Сучасні принципи управління геологічними проектами вимагають 
колективних підходів до виконання поставлених завдань, що стоять перед 
підприємствами і організаціями в цій галузі. Використання принципів проектного 
управління дозволяє більш ефективно вирішувати завдання розвитку геології у 
світі, підвищує ймовірність успішного досягнення поставлених цілей у всіх видах 
діяльності суспільства. 

Якщо проаналізувати проектну структуру геологічної сфери, то в ній можна 
виділити типи проектів, що показані на рис.1. 

 
Рис.1. Типи геологічних проектів 

Очевидною є важливість управління геологічними проектами в діяльності 
суспільства. В проведеному дослідженні були визначені основні типи геологічних 
проектів, до яких відносяться: проекти сейсморозвідки, проекти обробки та 
інтерпретації даних польової сейсморозвідки, проекти виробництва геофізичних 
приладів та проекти буріння. 
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КОНЦЕПЦІЇ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЕКТАМИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ МЕТРИК  

Досліджуються причини необхідності використання ключових показників 

ефективності (КПЕ), на конкретних прикладах розглядаються фінансові метрики 

портфеля ІТ проектів, які в комплексі можуть відображати реальну картину 

досягнення цільових КПЕ організації та те, яким чином трактувати значення 

метрик портфеля ІТ проектів, і в яких випадках необхідно проводити заходи 

коригування.  

Найбільш ефективним інструментарієм для контролю фінансових показників 

є визначення збалансованих КПЕ бізнесу відповідно до довгострокових 

фінансових цілей [1]. Пропонується розглядати досягнення фінансових цілей 

організації за рахунок регулярного вимірювання і аналізу метрик портфеля ІТ 

проектів, які базуються виключно на фінансових показниках без впливу 

випадкових і змінних значень. 

CIR (Cost/Income Ratio – відношення витрат до доходів) – фінансовий 

показник ефективності, співвідношення витрат і доходів портфеля ІТ проектів. 

Метою аналізу динаміки зміни  CIR є пошук негативних тенденцій і своєчасного 

прийняття управлінських рішень для досягнення планових показників CIR [2].  

В якості алгоритму розрахунку CIR авторами запропоновано наступний 

підхід: 

𝐶𝐼𝑅 =
ФОПІТ + 𝑂𝑃𝐸𝑋ІТ + 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋ІТ

Прогнозний фін. ефект портфелю
                            (1) 

ФОПІТ - фонд оплати праці співробітників ІТ, 𝑂𝑃𝐸𝑋ІТ – операційні витрати на 

оренду приміщення, організацію робочих місць і т.д., 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋ІТ – капітальні 

витрати на ІТ інфраструктуру і ліцензії програмного забезпечення, CIR - 

прогнозний фінансовий ефект портфеля – фінансовий ефект від реалізації 

продукту, послуги  та сервісу, який планується після його реалізації і надання 

клієнту чи кінцевому користувачу. 

Аналіз відхилень показника у динаміці забезпечує вивчення питань якості і 

операційної продуктивності, що в свою чергу забезпечує інформацію про 

успішність впровадження портфелю ІТ проектів в довгостроковій перспективі.  

IRR (Internal Rate of Return – внутрішня норма дохідності) – процентна ставка, 

за якої чиста приведена вартість (чистий дисконтований дохід - NPV) дорівнює 

нулю. NPV розраховується на основі потоку платежів, дисконтованих до 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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сьогоднішньої дати. IRR портфелю IT проектів вирішує потреби в оцінці 

максимальної вартості інвестицій, при якій портфель ІТ проектів залишається 

ефективним [3].  

IRR – норма прибутку, породжена інвестицією. Це та норма прибутку 

(бар’єрна ставка, ставка дисконтування), при якій чиста поточна вартість 

інвестиції дорівнює нулю. Це та ставка дисконту, при якій дисконтовані доходи 

від проекту дорівнюють інвестиційним витратам. Внутрішня норма дохідності 

визначає максимально допустиму ставку дисконту, при якій можливо інвестувати 

кошти без будь-яких втрат власника. 

IRR = r, при якому NPV = f(r) = 0                                              (2) 

Її значення знаходять із наступного рівняння: 

𝑁𝑃𝑉(𝐼𝑅𝑅) = ∑

𝑛

𝑡=0

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
− ∑

𝑛

𝑡=0

𝐼𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
= 0                  (3) 

NPV(IRR) – чиста поточна вартість, розрахована по ставці IRR, 𝐶𝐹𝑡 – 

надходження грошових коштів в період t, 𝐼𝑡 – сума інвестицій (витрати) в t-му 

періоді, n - сумарне число періодів (інтервалів, кроків) при t = 0, 1, 2, ... n. 

IRR має бути вище середньозваженої ціни інвестиційних ресурсів. Якщо ця 

умова витримується, компанія може прийняти портфель ІТ проектів, в 

протилежному випадку він має бути ретельно проаналізований і доопрацьований 

на предмет збиткових проектів. 

Зсуви дати впровадження (Go-Live) портфелю проектів – відхилення 

фактичної дати запуску продукту/процесу в дослідно-промислову експлуатацію 

від планової по всьому портфелю проектів, що не має перевищувати 20% 

календарної тривалості. 

Щомісячні заміри зсувів дат впровадження продуктів, процесів чи послуг на 

базі всього портфелю проектів будуть відображати якість планування портфелю 

проектів, динаміку змін портфеля проектів шляхом запуску нових проектів, 

включаючи механізм репріоритезації портфеля проектів. Коефіцієнт зсувів дат 

впровадження за період має вигляд:  

𝐾𝐺𝑜𝐿𝑖𝑣𝑒 = ФАКТзсувів дат 𝐺𝑜𝐿𝑖𝑣𝑒 проектів                             (4) 

Раціональне використання ресурсів як складова організаційного планування є 

важливою задачею для забезпечення ефективної діяльності організації, вирішення 

якої дає значні переваги перед конкурентами. В якості ресурсів можуть виступати 

терміни реалізації робіт, трудові ресурси, витрати на матеріали, вартість виконання 

робіт. 
Список використаних джерел 

1. Harold Kerzner “Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to 

Measuring and Monitoring Project Performance”, 3rd Edition, Wiley, 2017, 448 p. 

2. Ісаєв Р., Банківський менеджмент і бізнес-інжиніринг. В 2 томах. – М.: Інфра-М, 

2015. – 624 с. 

3. D. Cleland, “Global Project Management Handbook: Planning, Organizing, and 

Controlling International Projects”, McGraw-Hill Education, 2010. – 575 p.  



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

118 

УДК 005.8: 519.876.5  
1Поліщук С.С. 

Студент магістерської програми «Управління проектами» 
2Морозов В.В. 

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій управління 
1,2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 

 

ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ СЕРВІСУ З ПОШУКУ ТА ВІДСЛІДКОВУВАННЯ 

КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ПОДІЙ 

В епоху активного розвитку інтернет-технологій та постійного бажання все 

більшої кількості людей займатись саморозвитком та свідомо організовувати свій 

час, стрімко зростає роль спеціальних онлайн додатків, що призначені збільшити 

продуктивність людини. Окрім звичайного життя людини, існує віртуальний 

простір її життєдіяльності, де для всебічно розвиненої особистості важливе 

значення мають соціальні контакти. І тут кожен обирає для себе напрямки 

індивідуально, згідно власних уподобань та сфери інтересів. 

На даний момент в Україні не існує зручного сервісу, який би сприяв 

швидкому пошуку актуальної інформації стосовно запланованих культурно-

масових подій у місті чи регіоні з урахуванням користувацьких побажань та 

можливості миттєво придбати квитки чи зареєструвати відвідувача на певну 

подію. Таким чином, виникає актуальне завдання розробки та управління 

проектом створення інформаційної системи, яка б забезпечувала сервіс пошуку та 

відслідковування культурно-масових подій в Україні “What’s Today”. 

Продуктом проекту [1] очікуються веб- та мобільні додатки, орієнтовані на 

жителів та гостей країни, що мають доступ до Інтернет та бажають довідатись про 

плановані культурно-масові події. Серед переліку основних задач проекту, які 

необхідно вирішити для досягнення поставлених цілей, можна відзначити 

наступні: обґрунтувати необхідність та доцільність даного сервісу, визначити 

конкурентні переваги; налагодити співпрацю з потенційними інвесторами для 

фінансування проекту; залучити 150 000 грн. для реалізації проекту; продумати 

функціонал інтерфейсу користувача з метою полегшення доступу до бажаної 

інформації; визначитись зі стеком технологій, які будуть застосовуватись в процесі 

розробки програмного продукту, обгрунтувати свій вибір; розробити стандарти 

якості готового продукту; розробити комплекс маркетингових заходів з 

просування готового продукту; визначити потребу в трудових ресурсах з 

розбивкою по ролях; організувати робочий процес з мінімальними витратами 

доступних ресурсів; забезпечити ефективні комунікації всередині команди; 

залучити 50 000 активних користувачів протягом перших 3 місяців; залучити 

рекламодавців для розміщення реклами на нашому сервісі з метою отримання 

прибутку. 

У цьому проекті не стільки вирішується проблема, скільки забезпечується 

можливість полегшити процес пошуку та планування подій [2], розробивши 
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зручний інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. За рахунок реєстрації 

облікових записів можна буде синхронізувати інформацію між пристроями та 

вести особистий календар подій. Планується реалізувати інтеграцію зі сторонніми 

сервісами типу google maps, todoist, facebook тощо з метою якісної організації 

дозвілля кінцевих користувачів. 

З конструктивної точки зору життєвий цикл проекту може складатися із 

восьми стандартних фаз (визначення проекту, організація проекту, управління 

якістю, формування команди, планування проекту, управління виконанням, 

відслідковування проекту, завершення проекту) [3].  

Основні задачі на першій фазі (визначення проекту) можна визначити 

наступним чином: бесіда з ініціатором проекту, кабінетні маркетингові 

дослідження ринку та аналіз конкурентного середовища, аналіз наявної інформації 

стосовно проекту та підготовка паспорту, а згодом і статут проекту. 

Значна увага має приділятися фазі «управління якістю», де виникають 

наступні задачі: проведення польових маркетингових досліджень (анкетування, 

опитування) з метою вивчення звичок потенційних користувачів стосовно 

використання ними в повсякденному житті веб та мобільних додатків, на основі 

зауважень та пропозицій потенційних користувачів формулювання критеріїв для 

оцінки якості готового продукту, налаштування середовища для обміну 

інформацією всередині команди та відслідковування дефектів продукту в процесі 

його розробки. 

Розробка такого сервісу, опис якого наведено вище, сформує нову потребу у 

потенційних користувачів, пожвавить організаторів подій, забезпечить майданчик 

для обговорення проведених заходів та підвищення (створення) репутації 

учасників. Відвідувачі, що активно ділитимуться враженнями про завершені події, 

зможуть отримувати бонуси та знижки на оплату квитків. 

Планується отримання прибутку від рекламної інтеграції. 

Проведений аналіз показує, що в мережі Інтернет користувач може знайти 

майже все. Проблема полягає в тому, що це вимагає від користувача певних 

навичок та часу. Ми ж пропонуємо об’єднати всіх організаторів подій в єдину 

мережу через налагодження зв’язків для тривалої співпраці. 

Отже, даний сервіс буде корисним як для індивідуальних користувачів, так і 

для представників бізнесу, для моніторингу потенційних можливостей 

особистісного та професійного розвитку й налагодження ділових контактів. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 

ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 

Досить часто студенти, які навчаються на факультеті інформаційних 

технологій на магістерській програмі “Управління проектами” і вивчають 

комплекс дисциплін з project management в університеті, починають 

використовувати свої навички в деяких start-up проектах. Це також стосується і 

інших студентів, інших факультетів, які взагалі нічого не знають про проекти, але 

потреба в цьому є, і вона все більше поширюється. 

В цей час студенти стикаються з основними проблемами керування командою 

та проектом, до яких вони не були готові, чи про які не знали. 

В цій сфері навчання відсутні необхідні теоретичні курси щодо економіки 

бізнесу, які допомагали б детальніше вивчити бізнес та його особливості. Адже час 

від часу саме неправильне ведення бізнесу призводить до краху проекту, що 

доводить статистика [1], яка показує досить великий відсоток скасованих проектів, 

які пов’язані саме з помилками в ході їх реалізації.   

Проект створення системи електронного голосування - це start-up проект, який 

організували студенти різних структурних підрозділів КНУ імені Тараса 

Шевченка. Представники філософського, радіофізичного, психологічного 

факультетів та факультету інформаційних технологій зібрались разом для 

створення та впровадження новітніх технологій в стінах Університету.  

Але протягом першого півріччя було отримано мінімальний результат при 

великих можливостях.  

Провівши стратегічний аналіз діяльності команди цього проекту, було 

виявлено такі проблеми як:  

1. Відсутність контролю виконання завдань та перевірки виконання проекту. 

2. Відсутність розрахунку ефективності кожного учасника. 

Також великий вплив на результат мав режим віддаленої роботи. Тобто 

відсутність приміщення та можливості комунікувати з командою погіршили 

процес розвитку та впровадження  системи. 

Для вирішення вказаних проблем було розроблено певний алгоритм щодо 

проведення загальних зустрічей і контролю виконання завдань.  

Впровадження системи постійних зібрань, що забезпечили зустрічі хоча б 

один раз на тиждень, дозволило контролювати завдання в режимі реального часу 

та мати можливість взаємодіяти з командою не тільки віддалено. 
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Також кожні збори супроводжувалися веденням онлайн протоколу для 

фіксації певних деталей, що обговорювалися. Наприклад, питання чи проблеми, 

що виникали під час зустрічей дозволяли одразу ж призначати відповідальних за 

ці питання та погоджувати терміни їх перевірки та розкриття. 

В проекті передбачена оцінка ефективності роботи кожного члена команди, 

яка буде вимірюватись щомісячно за рахунок показників, які наведені нижче.  

1. Коефіцієнт виконаних завдань. 

2. Коефіцієнт завдань, виконаних вчасно та завчасно.  

3. Коефіцієнт перенесених завдань.  

4. Коефіцієнт затриманих або продовжених завдань.  

5. Коефіцієнт не виконаних завдань.  

В залежності від позитивного або негативного значення, буде виставлятись 

«+» чи «–» по кожному коефіцієнту. Підсумувавши та проаналізувавши ці 

коефіцієнти, можна буде отримати числовий результат показників ефективності 

кожного учасника проектної команди. Таким чином ми зможемо відслідковувати 

діяльність кожного члена команди, його вклад у розробку системи.  

При залученні додаткових учасників проектної команди впродовж 

випробувального терміну таким чином також буде перевірена їх працездатність та 

особливості роботи. 

Варто зауважити, що навіть при теоретичному вивченні певних проблем, 

стикаючись з ними під час роботи  над інноваційними або start-up проектами, 

команді важно проактивно реагувати на чисельні зміни, оскільки фрагментарні 

реактивні реакції можуть не допомогти в повній мірі.  

Запропонована модель роботи проектної команди відноситься до методології 

Agile [2] та має гнучкий характер діяльності. Але при плануванні основних етапів 

проекту за рахунок методології Waterfall [3] ми отримуємо можливість більш 

жорстко контролювати терміни проекту та забезпечимо мінімальну стратегію дій, 

якої будемо дотримуватися. Поєднання двох різних методологій дозволить нам 

отримати позитивний ефект та покращити організаційну частину проекту. 
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АНАЛОГОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ IT ПРОЕКТАМИ З ВІДКРИТИМ 

КОДОМ 
 

Управління програмними проектами з моменту свого становлення як 
інженерної дисципліни на конференції NATO Software Engineering Conference 
завжди вважалося концептуально складним завданням [1]. 

Оскільки програмні продукти, що створюються, відносяться до різних 
"класів", узагальнення досвіду їх створення можливе тільки всередині одного 
класу, або всередині ще більш вузьких груп. 

Найбільш досконалим і перевіреним на практиці апаратом аналогового 
моделювання є теорія подібності, основні положення якої були розроблені і 
найбільш повно узагальнені A.A. Гухманом [2]. Основна ідея теорії подібності 
полягає в тому, що в межах певного класу явищ або процесів виділяються групи, в 
яких можливо узагальнення даних одиничного досвіду. 

Узагальнити досвід виконання проекту (створення програмної системи) - 
значить дати можливість оцінити трудомісткість, вартість і тривалість виконання 
аналогічного проекту, тобто створити аналогічну (подібну) систему. Це можливо, 
якщо співвідношення між безрозмірними ознаками (критеріями подібності), що 
характеризують властивості системи, представити у вигляді апроксимуючої 
степеневої функції: 

, 

де   - безрозмірні величини, - критерії подібності, 
 - коефіцієнт пропорційності між визначальними і такими, що 

визначаються, критеріями; 

 - показники ступеня при критеріях. 
Оскільки проект виконується в часі і не має просторових характеристик, то за 

умов подібності початкових і граничних умов, такими, що застосовуються, 
залишаються тільки умови подібності початкових умов.  

Методика застосування апарату теорії подібності для побудови аналогових 
моделей програмних систем, очевидно, багато в чому ідентична випадку фізичних 
систем. Для побудови аналогової моделі необхідно застосувати метод аналізу 
розмірностей, для чого виконати наступну послідовність дій. 

1. Ввести множину показників, що визначають стан програмної системи. 
2. Побудувати систему одиниць виміру і задати розмірності обраних 

показників. 
3. Представити співвідношення між розмірними величинами у вигляді функції 
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, 

де - величина, що визначається; 

 - величини, що визначають; 

- кількість розмірних величин, що визначають; 

 - кількість початкових розмірностей. 
4. Знайти співвідношення між безрозмірними величинами, що представляють 

собою кількісні співвідношення тієї ж системи, у вигляді, визначеному -
теоремою (теоремою Бекінгема): 

 

де  - безрозмірні величини. 
5. Обчислити коефіцієнти пропорційності і показники ступенів критеріїв 

моделі. 
Абстрактна аналогова модель еволюції програмної системи загального 

призначення, що розробляється за відкритою моделлю, виражається 
критеріальним рівнянням: 

, 

де   - характеристика часу відкритого проекту, 

 - характеристика масштабу проекту, 

 - характеристика якості продукту, 

 - характеристика обсягу зовнішніх змін.                              
Аналогова модель для проектів з бази даних ISBSG (International Software 

Benchmarking Standards Group)  виражається рівнянням 

, 

де  - критерій часу, 

 - критерій складності продукту, що розробляється, 

 - критерій продуктивності команди розробників. 
У результаті аналізу для кожного класу проектів отримані критеріальні 

рівняння. Збір інформації про вільні проекти з відкритим кодом проведений на 
підставі даних, що викладені проектами на їх веб-сайтах, і шляхом пошуку в 
репозитаріях вихідного коду. Використовуючи зібрані дані, обчислені критерії 
подібності відкритої моделі та визначені їх довірчі інтервали. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО 

НАВЧАННЯ 

 

Ідея даної доповіді ґрунтується на створенні онлайн ресурсу з різних курсів 

математичних, інформаційних та фінансово-економічних дисциплін, де є 

можливість вивчати потрібні галузі або самостійно, або з  викладачем онлайн. 

На теперішній час існує багато різних курсів, онлайн і офлайн навчання. 

Великі онлайн ресурси і школи присвячені переважно вивченню іноземних 

мов. Однак, великого ресурсу з математичних, технічних чи інформаційних 

дисциплін ще немає. В цьому, з однієї сторони, може бути перша проблема, адже 

невідомо, як відреагує ринок на появу такого ресурсу. 

У якості базової концепції ресурсу можна обрати велику зручну і доступну 

онлайн платформу з різних напрямків, під різні запроси, для різного віку та для 

різних особистих цілей. Від підготовки до вступних іспитів з математики - до 

вивчення будь-якої мови програмування з нуля; від надання різних технічних та 

економічних знань, які необхідні людям для отримання тієї чи іншої роботи - до 

логіко-просторових курсів та робототехніки, тощо. 

Основними споживачами такого ресурсу можуть бути люди різного віку, яким 

треба отримати ті чи інші знання з різних технічних напрямків онлайн або просто 

розвинути свої технічні та розумові здібності, способи мислення, логіку, 

креативність. 

Зараз все більшого розвитку набуває онлайн навчання, що підтверджує 

актуальність проекту із створення ресурсу, що пропонується. Ринок більше 

занурюється в інформаційні технології. На передній план виходять інновації та 

штучний інтелект. Фундаментом для розвитку якраз і є математичні, технічні та 

програмні знання. В пропонованому онлайн інституті кожен бажаючий якраз і 

зможе вивчити ту дисципліну, яка йому необхідна, якісно і відносно швидко, і 

взагалі не давати мозку скучати і засихати. 

Потенційними споживачами даного продукту або сервісу буде будь-яка 

людина, яка хоче підняти свій рівень в таких областях, як математика – різні 

дисципліни, для різних запитів і цілей клієнта; програмування – всі можливі мови 

програмування, їх застосування; інформатика – все, що зв’язано з різними 

інформаційними технологіями, штучним інтелектом; робототехніка; економіка та 

фінанси: основи фінансової грамотності, інвестиції; тощо. 

Для формалізації продукту проекту знадобиться залучення різних спеціалістів 
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з даних сфер, співпраця з університетами, перш за все, з технічними; співпраця з 

винахідниками та підприємцями, які розвивають  інновації, та науковими 

платформами і онлайн лабораторіями з інформаційних технологій та інновацій, 

наприклад, Unit City.  
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ КОМАНД В ІТ 
ПРОЕКТАХ 

 
Через процеси глобалізації у сучасному світі спостерігається значний приріст 

кількості віртуальних проектних команд. Однак, як помітила доктор Карен 
Лоджескі, через велику мінливість сьогоденного бізнесу, учасники віртуальних 
команд починають спиратися лише на свою думку і втрачають основні переваги 
роботи в команді [1]. Ефективність хорошої команди повинна перевищувати суму 
ефективності її учасників, але зі збільшенням віртуальної відстані між членами 
команди їхня продуктивність стрімко падає. 

Що таке віртуальна відстань? 
Наразі відомим є термін «віртуальне робоче місце», що означає можливість 

працювати в будь-якому місці і в будь-який час за допомогою комп'ютерів і 
телекомунікаційних пристроїв. Однак, термін «віртуальна відстань», введений у 
вжиток професором Рейллі з Технологічного Інституту Стівенса, не набув такої 
популярності. Він означає психологічну дистанцію між людьми через надмірну 
довіру електронним засобам комунікації.  

Згідно з дослідженнями, наслідки збільшення віртуальної відстані такі: 
• на 83% падає довіра між співробітниками; 
• на 80% зменшується задоволеність співробітників від роботи; 
• на 65% зменшується ясність мети і ролі кожного учасника проекту; 
• на 50% падає ймовірність успішного завершення проекту; 
• на 50% зменшується ефективність лідерства [2, с. 475]. 
Причини виникнення віртуальної відстані 
Проаналізувавши характер проблем, що виникли через збільшення 

віртуальної відстані, причини її виникнення було поділено на три типи: 
• пов'язані з фізичною відстанню: ця категорія особливо актуальна для 

нашої країни з урахуванням аутсорсінгового характеру компаній в IT-сфері; 
• пов'язані з операційною відстанню: проблеми комунікації, що пов'язані 

з нестачею спільного спілкування; надмірна перевантаженість інформацією; 
відмінності в оргкультурі між головним офісом і філіями; 

• пов'язані з недоліками відносин: відмінність в соціальних позиціях, 
нестача неформального спілкування, досвіду спільної роботи.  

Віртуальним командам - нові механізми лідерства 
Зважаючи на стрімкі зміни останніх десятиріччь - глобалізація корпорацій, 

перехід на аутсорсинг, збільшення кількості даних і швидкості їх зміни, лідер 
віртуальної команди має зосередитись на більш базових та елементарних потребах 
віртуальних співробітників,  що не відіграють наскільки великої ролі для їхніх 
«реальних» колег, а саме: 

• Ясність комунікацій та чітке формулювання бачення основного 
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завдання. 
• Згуртованість команди: кожен учасник проекту має відчувати свою 

потрібність, важливість для проекту, підтримку команди. 
• Чутливість до культурних особливостей та підтексту: якнайточніше 

формулювання завдання з метою забезпечення ясного контексту. 
• Подолання кордонів та збільшення частки неформального спілкування 

у команді, навіть через телефонний і відео- зв'язок. 
• Розподіл лідерства: якщо віртуальна команда налічує багато учасників, 

то в кожному командному центрі бажано мати свого лідера. 
Виявивши експериментальним шляхом найефективніші засоби боротьби із 

складністю роботи у віртуальних командах,  автор статті перелічує найдієвіші 
заходи у роботі з віртуальною командою в українській ІТ-компанії кількістю 
персоналу у 15 чоловік у трьох часових поясах і проектом тривалістю 2 місяці:  

• Було створено невеликі «команди в команді» з 2-3 чоловік, в які було 
включено як учасників з одного офісу, так і робітників з інших часових поясів. 
Учасники щодня дзвонили напарникам і обговорювали доручені їм завдання. 
Склад подібних міні-команд змінювався кожні 2 тижні.  

• При виникненні питання до члена команди, його вирішення завжди 
відбувалося в режимі теле- чи відео-конференції, за умови його дистанційованості, 
та вживу, за умови знаходження в одному офісі. 

• При написанні листа електронною поштою, всю команду було 
включено в копію, навіть за відсутності безпосереднього стосунку до теми листа. 

Як результат, проект з віртуальною командою у 15 чоловік у трьох часових 
зонах, був виконаний у рамках бюджету, якості та термінів, команда працювала 
злагоджено та висловила бажання залишитися у такому складі.   

Висновки. Проблема ефективності віртуальних команд тільки нещодавно 
увійшла в поле зору CIO і керівників ІТ проектів. Наразі вона найбільш актуальна 
для області ІТ і пов'язана перш за все зі скороченням бюджетів, витрат на 
відрядження та проектні офіси. Однак, тенденції сучасного бізнесу в усьому світі 
говорять про те, що вже дуже скоро велика кількість співробітників перейдуть до 
віддаленої роботи з дому з використанням віртуального робочого місця, і 
віртуальні проектні команди стануть більш поширеними, ніж реальні. Таким 
чином, проблеми збільшення віртуальної відстані між співробітниками компанії 
стануть актуальними для керівників різних напрямків, тому, з метою 
превентивного вирішення проблеми, доцільним є її формулювання вже на цьому 
етапі із переглядом ролі лідера віртуальної команди та самого робочого процесу.  

Список використаних джерел: 
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АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ БІАДАПТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

  

Сучасні підприємства, організації, заклади і установи можуть забезпечити 

свою життєздатність тільки через реалізацію проектного управління. Для цього 

необхідно перейти до рівня розвитку управлінської системи, який ідентифікується 

як проектна орієнтованість. 

На цьому рівні розвитку проектно-орієнтовані підприємства, організації, 

заклади і установи (далі – ПОО) стикаються з проблемою узгодження і 

забезпечення ефективного співіснування двох підсистем управління – операційної, 

яка використовувалась раніше і забезпечувала функціонування системи 

оперативного управління діяльністю, і проектної, яка спрямована на забезпечення 

розвитку через реалізацію проектів. 

Розв’язання цієї задачі у науковій площині розглядається у руслі 

розроблюваної методології біадаптивного управління [1, 2]. Зазначена методологія 

пропонує моделі і методи оптимізації взаємоадаптації проектної і операційної 

підсистем ПОО при виникненні змін в одній із систем. 

Повернення до практичної площини наукових розробок методології 

біадаптивного управління вимагає формулювання аспектів впровадження і, в їх 

межах – генерації наукових рекомендацій, які б збільшували ймовірність 

успішності впровадження розроблених наукових інструментів. 

У якості аспектів впровадження моделей і методів біадаптивного управління 

ПОО можна визначити наступні: математичний аспект; інструментальний 

аспект; організаційний аспект. 

Математичний аспект стосується впровадження математичних моделей і 

математики методів в діяльність ПОО, яке доцільно проводити з урахуванням 

наступних рекомендацій щодо етапів впровадження: 

− забезпечення формалізації існуючих моделей і методів системи управління 

ПОО; 

− визначення розривів системи управління і сфер застосування біадаптивних 

моделей і методів; 

− корекція моделей і методів біадаптивного управління з урахуванням 

специфіки ПОО; 

− тестове (пілотне) впровадження моделей і підбір адекватних інструментів. 

Інструментальний аспект являє собою набір засобів і інструментів, що 

реалізовуватимуть розроблену математику біадаптивного управління. Втілення 

математики біадаптивного управління в конкретні інструменти (зокрема ІТ-
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інструменти) є наступною фазою впровадження системи біадаптивного 

управління, а отже можна сформулювати такі її етапи: 

− ідентифікація наявної інструментальної бази забезпечення системи 

управління; 

− визначення напрямків вдосконалення інструментальної бази у руслі 

біадаптивного управління; 

− розробка (корекція, налаштування) інструментів біадаптивного управління 

з урахуванням специфіки ПОО; 

− пілотне впровадження інструментів біадаптивного управління ПОО. 

Організаційний аспект зачіпає діяльність щодо організації впровадження 

біадаптивного управління ПОО з точки зору ієрархічної структури виконавців, їх 

функцій, взаємозв’язків, посадових (рольових) обов’язків і відповідних процесів 

управлінської діяльності. Організаційний аспект впровадження методів 

біадаптивного управління має розглядатися на базі підходів організаційного 

розвитку [3-5] і розгортатися з урахуванням наступних етапів: 

− аналіз пілотного впровадження інструментів біадаптивного управління 

ПОО, винесення уроків, корекція моделей, підлаштування інструментів; 

− підготовка змін до організаційної структури ПОО, введення нового 

підрозділу, який би реалізовував біадаптивність в ПОО; 

− корекція посадових інструкцій ланок операційного управління, рольових 

інструкцій ланок проектного управління, перегляд положень про підрозділи; 

− формування бази знань біадаптивного управління і правил (бізнес-

процесів) її наповнення і використання. 

Визначені рекомендації щодо аспектів впровадження біадаптивного 

управління ПОО забезпечать збільшення ймовірності його успіху і підвищення 

ефективності діяльності ПОО в цілому. 
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НАУКОВЕ ПІДГРУНТЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ У ПРОЕКТАХ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

Проекти підвищення муніципальної енергоефективності мають велике 

значення для розвитку муніципалітетів і країни в цілому. Це обумовлює їх розгляд 

з наукових позицій у руслі наукового напрямку управління проектами і 

програмами. Однак, зазначені проекти недостатньо досліджені в межах згаданого 

напрямку. 

Важливий вимір проекту, що створює суттєве підґрунтя для забезпечення 

успіху проектів підвищення муніципальної енергоефективності, це вимір, який 

пов’язаний з «м’яким» компонентом проектного менеджменту – людськими 

ресурсами і такою, що утворювана ними, організаційною структурою. 

Виходячи з цього, актуальною науковою задачею є визначення наукових 

принципів, моделей і методів удосконалення компетентності місцевої громади у 

проектах підвищення енергоефективності. 

У якості принципів удосконалення компетентності місцевої громади у 

проектах підвищення енергоефективності можна запропонувати наступні: 

- Інституалізація регулярного аналізу інновацій, що з’являються у вигляді 

рішень у галузі підвищення енергоефективності; 

- Постійне навчання представників місцевої громади, що є учасниками 

команди проектів підвищення муніципальної енергоефективності; 

- Використання провідних базових стандартів щодо оцінювання компетенцій 

і формування компетентності учасників проектів [1-5]; 

- Побудова власної (муніципальної) системи оцінювання компетенцій 

персоналу і формування компетентності громади на основі комбінації елементів 

провідних базових стандартів; 

- Створення важелів до зростання індивідуальних компетенцій і 

компетентності місцевої громади в цілому; 

- Постійне вдосконалення системи оцінювання компетенцій персоналу і 

формування компетентності громади; 

- Проактивне врахування перспективних тенденцій розвитку організаційного 

управління. 

Далі необхідно визначити групи компетенцій, якими повинні володіти 

представники місцевої громади, що управлятимуть проектами підвищення 

енергоефективності: 

- Компетенції з предметної сфери проекту (енергоефективні технології); 

- Компетенції з проектного управління (управління проектами, програмами і 
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портфелями проектів); 

- Компетенції з психології, конфліктології; 

- Компетенції у веденні переговорів, бізнес-медіації; 

- Компетенції з організаційного розвитку. 

Важливою групою компетенцій, таким чином, є перша, що стосується 

предметної сфери. Вона вимагає деталізації і має розглядатися щодо: 

- Технологій заощадження енергії (енергозаощадження); 

- Нетрадиційних джерел генерації енергії; 

- Технологій підвищення ефективності існуючих технологій. 

Засновуючись на принципах вдосконалення компетентності місцевої громади 

у проектах підвищення енергоефективності та групах відповідних компетенцій, що 

визначені вище, доцільним вбачається використання наступних моделей в системі 

управління описуваними проектами: 

- Модель віртуального навчання з питань енергоефективності; 

- Модель актуалізації бази знань щодо технологій енергоефективності; 

- Модель індивідуальних компетенцій учасників команди проекту; 

- Моделі креативних технологій для розробки змісту проектів підвищення 

муніципальної енергоефективності; 

- Модель моніторингу реалізації проектів підвищення муніципальної 

енергоефективності; 

- Модель технологічної зрілості у галузі управління проектами; 

- Модель постійного вдосконалення. 

Визначені моделі є стандартними і вимагають лише корекції для 

використання в проектах підвищення муніципальної енергоефективності з 

урахуванням їх специфіки. У якості нової моделі можна запропонувати модель 

«енергоефективне управління енергоефективних проектів», яка включатиме 

оптимізацію вибору кращих управлінських (проектно-орієнтованих) і 

технологічних (енергоефективних) рішень і систем для описуваних проектів. 
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ANALYSIS OF BPMN BASED BUSINESS PROCESS MODELS 

 

It is common for modern enterprises to create and maintain collections of business 

process models intended to represent, share, and reuse knowledge about organizational 

activities. For large and medium organizations such collections may contain hundreds or 

even thousands of business process models. Whereas enterprise architecture standard 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) provides framework of 

Architecture Repository as the collection of architectural artifacts to which business 

process models also belong [1]. Since the process model repository is required to 

maintain the correctness and consistency of its content, the problem of business process 

models correctness evaluation becomes relevant [2]. 

Hence, we have proposed a method of analysis of business process models designed 

using the BPMN (Business Process Model and Notation) standard [3]. We have selected 

BPMN according to the latest survey, in which it is declared as the most popular process 

modeling standard (64% of respondents used it) [4]. The method is based on the control 

flow design rules and common BPMN “anti-patterns” (undefined start/end events, 

missing gateways, control flow connectivity issues, etc.). Thus, BPMN business process 

model might contain missing start/end events and tasks, as well as invalid events, tasks, 

and gateways. 

To demonstrate implementation of the proposed method, we used it to analyze 25 

various business process models provided by business diagramming software vendors 

Conceptdraw, EDraw, and MyDraw on their websites. Obtained results (see figure 1) 

demonstrate that most common errors of business process modeling are invalid functions 

(72% of models) and invalid errors (28% of models). 

 

 
Fig. 1. Most common errors of business process models 

Therefore, there are 20 incorrect models among the set of 25 BPMN models: one 
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model with 6 errors, 3 models with 5 errors, 4 models with 3 errors, 5 models with 2 

errors, and 7 models with 1 error (see figure 2). 

 
Fig. 2. Evaluation and analysis of business process models correctness 

In order to validate proposed method, we have prepared and analyzed 24 sample 

business process models. With considering that 15 of these 24 models contain errors, we 

compared results obtained by using proposed method with results obtained by using well 

known methods of process models evaluation: density and connectivity analysis [5]. 

Comparison of the obtained results is shown in table 1. 

 

Table 1. Comparison with existing methods 

Method Correct Incorrect Evaluation error 

Density analysis 13 11 45,83% 

Connectivity analysis 9 15 62,5% 

Proposed method 17 7 29,17% 

According to validation results shown in table 1, proposed method of business 

process model analysis is presumably more efficient than existing methods. Future work 

includes enhancement of the proposed method in order to improve precision and decrease 

evaluation errors. 
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МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЕВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ І 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ 

 
Сучасному розвитку світової економіки загрожують фактори економічної 

нестабільності – геополітична нестабільність, фінансові кризи в країнах з високим 
рівнем боргу, торгові війни між США та Китаєм та ін., – що можуть викликати 
кризу та стати поштовхом глобальної економічної депресії. Тому комплексне 
дослідження і системне поліпшення якісних характеристик економічних систем – 
і перш за все національної економіки і її галузевих підсистем – надзвичайно 
важливе для упередження можливих небезпек, антикризової трансформації 
економіки і її підсистем, віднаходження внутрішніх основ стабільності і 
економічного росту. Все це потребує цілісного і водночас максимально 
узагальненого погляду на національну економіку, процеси її відтворення та 
найбільш вірогідні тенденції розвитку. 

Сучасні методологія та інструментальні засоби статистики у поєднанні із 
новітніми інформаційними технологіями та засобами комунікації дозволяють 
суттєво спростити процес аналізу великих обсягів інформації, систематизувати її, 
використовувати для прогнозування. Зокрема, дослідження й аналіз процесів 
відтворення виробничої системи національної економіки стає можливим як на 
основі деталізованої таблиці витрати-випуск так і агрегованих її варіантів. 
Агрегована форма статистичних даних дозволяє виявити приховані тенденції змін 
у макроекономічній і виробничій структурі, виявити та упередити небезпечні 
тренди, перш за все в структурі ВВП і ВНП та ін. 

Для початкового аналізу та розробки економічної стратегії доцільне 
використання трьох-чотирьох галузевих моделей витрати-випуск з можливістю їх 
подальшої деталізації [1, c.233]. Застосування таких високо агрегованих моделей 
цілком узгоджується і доповнює теорію структурних змін (модель Кларка-
Фішера), де національна економіка представлена первинним, вторинним та 
третинним секторами [2]. Розгляд економіки в контексті три секторної моделі 
здійснюється в політико-економічних дослідженнях, в начальних цілях, в 
порівняльних дослідженнях та ін. Застосування такого підходу уможливлює 
виявити базові характеристики економіки та стадію розвитку її економічної 
структури. 

Центральне статистичне відомство Німеччини впродовж тривалого часу 
здійснює підготовку агрегованої статистичної таблиці витрати-випуск для трьох 
секторів первинного, вторинного та третинного (відповідно аграрного сектору, 
промисловості та сфери послуг). Підготовка такої спрощеної моделі витрати-
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випуск дозволяє здійснювати оцінку ВВП за різними аспектами (витратами, 
доходами виробництва, факторними доходами), відстежувати критичні процеси 
відтворення, поєднувати загальноекономічні дослідження із більш деталізованими 
дослідженнями галузевого розвитку і відтворення ВВП й ін. 

На підтримуючу взаємодію первинного і вторинного секторів в процесах 
розвитку економіки США вказує М.Фрідман, коли «промисловість і сільське 
господарство розвивались пліч-о-пліч» [3, c.18]. 

М.Амосов вказував на необхідність розробки і застосування спрощених 
економічних моделей, оскільки це дозволить виявити невраховані фактори та 
виявити ознаки самоорганізації суспільства особливо в перехідні періоди [4]. 

Незважаючи на значний науковий інтерес до моделі витрати-випуск, в Україні 
не розробляються високо агреговані моделі витрати-випуск. Й відповідно не 
здійснюється аналіз і прогнозування макроекономічних показників, зокрема ВВП, 
в рамках таких моделей. В той же час такі моделі необхідні для дослідження 
загальної структури економіки та узагальнених тенденцій її розвитку, виявлення 
критичний диспропорцій і їх упередження засобами економічної політики. 

Висновки. На основі офіційної статистичної звітності побудовано агреговану 
три галузеву таблицю витрати-випуск економіки України з виділенням 
первинного, вторинного та третинного секторів. Економіко-статистичні дані три 
галузевої таблиці витрати-випуск за 2014-2016рр. стали основою для формування 
прогнозних таблиць витрати-випуск на 2017-2018рр. та дослідження найбільш 
вірогідних економічних трендів в рамках досліджуваних секторів і економіки в 
цілому. Для прогнозування були використані інструментальні можливості MS 
Office Excel, зокрема функції прогнозу. 

Застосування цих функцій дозволило отримати збалансовані по строчкам і 
стовпчикам – що є основною вимогою прогнозу (!) – прогнозні таблиці витрати-
випуск, побудувати прогнозні ряди економіко-статистичних даних, провести 
аналіз найбільш ймовірних сценаріїв розвитку економіки і її секторів. 

Приведена три галузева таблиця витрати-випуск економіки України може бути 
використана для дослідження і регулювання структурних змін в економіці, 
діагностики і упередження критичних процесів відтворення, прогнозування 
показників ТВВ на наступні періоди, розробки сценаріїв економічного розвитку. 

Обрання за основу для прогнозу інформаційної бази 2014-2016 років 
зумовлено принципово новими економічними і соціальними умовами, наявністю 
відповідної макроекономічної агрегованої інформації, яка є суттєвою і актуальною 
для прогнозу. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТАХ ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ ВІД 

ЗАТОПЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

Червоноградський район Львівської області є небезпечним для затоплення з 

точки зору наявності великої кількості шахт, що відносяться до Львівсько-

Волинського вугільного басейну та близькості до них річки Західний Буг. 

Річка Західний-Буг характеризується спокійним потоком: середня швидкість 

потоку становить 0,45-0,65 м/с. Ширина каналу на луках 25-70 м, глибина 1,1-1,7 

м, річковий стік регулюється дамбами Добротвірської ТЕС та Сокальським 

хімічним заводом. Річка забруднена органічними речовинами, а в деяких районах 

важкими металами [1]. 

Управління проектом захисту територій від затоплення – обмежена в часі, 

ресурсах та вимогах якості унікальна сукупність процесів, спрямована на 

створення інженерно-технічних споруд цивільного захисту для досягнення 

соціальної цінності - безпеки населення та територій [2,3]. 

В умовах турбулентного навколишнього середовища процеси, що впливають 

на результат проекту захисту територій від затоплення, стають невизначені, що 

тягне за собою відхилення від нормативної якості кінцевого продукту проекту. 

Тому для забезпечення належної якості продукту проекту використовується 

допоміжне програмне забезпечення HEC-GeoRAS та HEC-RAS. 

Додаткове програмне забезпечення HEC-GeoRAS використовується в парі з 

програмним забезпеченням ArcGIS і є набором процедур, інструментів і утиліт для 

обробки геопросторових даних в ArcGIS [3,4] Для початку вхідні дані вводяться у 

вигляді цифрової моделі рельєфу, на основі якої визначається напрям потоку, як 

показано на рисунку 1. Після цього розраховується потенційна площа затоплення, 

по якій буде прийнято рішення чи територія Червоноградського гірничого району 

буде дійсно затоплена [2,3]. 

Згідно з моделюванням, підвищення рівня ризику досліджуваної території 

оцінювався прогнозним рівнем ризику повені в басейні Західного Бугу на основі 

аналізу серії супутникових знімків та геологічних даних на місцях. 

З [1] ми бачимо, що підйом води в річці Західний Буг безпосередньо 

проходить на території Червоноградського гірничовидобувного басейну. 

Внаслідок чого велика кількість важких металів безпосередньо потрапляє в річку і 
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транспортуються на інші території, тим самим забруднюючи великі ділянки землі 

та джерела питної води. 

 

 
Рисунок 1. Карта цифрової моделі рельєфу з виділенням 

місцезнаходження шахт Червоноградського району Львівської області 

 

Тому, для ефективнішого прогнозування та реалізації проектів захисту 

територій від затоплення необхідно застосовувати інформаційні технології 

обробки даних, а саме допоміжне програмне забезпечення HEC-GeoRAS та HEC-

RAS, у парі з програмою ArcGIS, що в свою чергу забезпечить задоволеність 

зацікавлених сторін та користувачів у результатах проекту 
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Мобільні телефони мають важливе значення в сучасному світі. Велика 

кількість людей використовують мобільний телефон не тільки для дзвінків, але і 
як планшет, в якому зберігають всю необхідну інформацію. Тому актуальність 
розробки мобільних додатків зростає з кожним роком. Але програма має бути не 
тільки розроблена, але й протестована для того, щоб випустити якісний продукт, 
який може бути конкурентоспроможним на ринку. 

Ручне і автоматизоване тестування сьогодні грають важливу роль в будь-якій 
технологічній компанії. Ручне тестування — найбільш низькорівневий і простий 
тип тестування, який не потребує від Quality Assurance Engineer великої кількості 
додаткових знань. Проте, перед автоматизацією тестування будь-якої програми, 
необхідно спочатку виконати серію тестів вручну. Мануальне тестування вимагає 
значних зусиль, але без нього неможливо переконатися в тому, чи можлива 
автоматизація тестів для мобільного додатку в цілому. Один з фундаментальних 
принципів тестування свідчить: 100% автоматизація неможлива. Деякі випадки 
неможливо протестувати автоматичними тестами, тому, ручне тестування — 
необхідність. Автоматизація тестування — один з наймолодших напрямків у IT 
сфері, що є сумішшю програмування і тестування. Автоматизоване тестування є 
актуальним для перевірки якості різних видів систем: мобільних і Web додатків, 
API, консольних додатків [1]. 

Перед здачею продукту в експлуатацію необхідно оцінити якість 
розробленого мобільного додатка. Для цього існують певні методи оцінки якості: 
оцінка надійності, оцінка функціональності, оцінка ефективності. Кожен з цих 
методів поділяється на статичні і динамічні. Також є гібридні методи, в яких 
можливо створити тести на основі статичного аналізу, а також комбінувати 
результати статичного аналізу і тестування для підвищення точності результатів. 
При дослідженні був проведений аналіз серед динамічних методів оцінки 
функціональності, які використовують результати виконання програми і 
включають в себе модульне тестування, системне тестування і тестування 
навантаження [2]. 

Переваги автоматизації тестування мобільних додатків багато в чому 
збігаються з перевагами автоматизованого тестування Web-додатків: швидке 
отримання результатів тестування; виключення людського фактору; паралельне 
тестування на безлічі пристроїв; можливість покрити безліч локалізацій. 

При автоматизації тестування мобільних додатків можливо використовувати 
підхід Record and Play або Screen Object. Перший підхід зводиться до запису всіх 
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дій, виконуваних користувачем (тестувальником) у додатку. Після запису дій, 
інструмент генерує код і створює автотест. До переваг цього підходу можна 
віднести швидку реалізацію, а також те, що він не вимагає від тестувальника 
вміння програмувати. Недоліком цього підходу є те, що найменші зміни в додатку 
вимагатимуть створення нового автоматизованого тесту. 

Другий підхід Screen Object є паттерном, призначеним для організації 
архітектури автотеста у вигляді взаємодії екранів додатка. Screen Object моделює 
екрани (або сторінки) тестованого додатка як об'єкти в коді. В результаті 
тестувальник отримує набір класів, кожен з яких відповідає за роботу з окремим 
екраном додатка. Перевагами підходу Screen Object є можливість повторного 
використання коду, надійність коду, невелика чутливість до змін в додатку, 
зрозуміла структура автотестів. Недоліки: вимагає від тестувальника знань мов 
програмування, дуже повільна швидкість розробки (на написання одного автотеста 
в середньому витрачається близько 20 годин, в порівнянні з вебом, якій можна 
написати за 8 годин ). 

Для якісного покриття тестами всієї програми, потрібно протестувати не 
тільки графічний користувальницький інтерфейс (UI), але і API (Application 
Programming Interface), тому що помилки можуть бути допущені не тільки у UI, 
але й у серверній частині. Виходячи з цього було проведено тестування графічного 
інтерфейсу п’яти мобільних додатків, а також було окремо проведено тестування 
API. Дослідження проводилося серед таких інструментів тестування, як Appium, 
Xamarin і Katalon Studio. Для тестування API використовувалися колекції в 
Postman, а також відстежуються запити за допомогою Charles Proxy. Важливо 
відзначити, що інструментальний засіб Xamarin підходить тільки для додатків, 
написаних на С#.  

В ході дослідження, найкращі результати тестування було отримано за 
допомогою засобу Katalon Studio. Він включає в себе повний пакет потужних 
засобів, які вирішують проблеми, що часто виникають при автоматизації UI тестів, 
таких як pop-up, iFrame, та wait-time. На відміну від Appium, якій є одним з 
найбільш поширених інструментів для автоматичного створення тестів, у Katalon 
Studio дуже зручно використовувати підхід Record and Play. Katalon Studio має такі 
переваги: просте розгортання, швидка і проста настройка, простота при 
використанні, гнучкі режими. Katalon Studio дозволяє відтворювати, записувати, і 
встановлювати контрольні точки в додатку, складати звіти, а також експортувати 
сценарії Selenium WebDriver в C #, Java, Ruby, Python, Groovy і Robot Framework 
[1].  
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ВІДМІННІ ТА СПІЛЬНІ РИСИ РОЛІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА ТА 

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА У ІТ-ПРОЕКТІ 

 

У загальній практиці управління персоналом часто виникають питання 

стосовно розподілу обов’язків та необхідності залучення до проекту бізнес-

аналітика, якщо там вже працює проектний менеджер. Схожі питання виникають і 

у фахівців з персоналу при наборі співробітників у штат проекту. Так як проектний 

менеджер теж займається вимогами до продукту, формалізацією проблеми, пише 

структуру і спілкується з замовником, складається враження, що . Чим же його 

обов'язки відрізняються від завдань бізнес-аналітика в проекті? 

Перш за все, спочатку проектний менеджер першим делегує вимоги, 

перетворюючи їх в завдання перед технічної командою. 

Проектний менеджер володіє значно ширшою зоною відповідальності, ніж 

будь-який бізнес аналітик і відповідає не тільки за облік і передачу вимог. 

Діяльність проектного менеджера - управлінська. У його відповідальність входить 

планування, реалізація, звітність, виправлення помилок, супровід, усунення 

проблем з боку замовника. Свою відповідальність проектний менеджер несе до 

самого кінця кожного проекту. І якщо в проекті щось йде не так, то першим за це 

відповідає проектний менеджер. Тому, бізнес аналітик звітує перед проектним 

менеджером. 

У випадку, коли при зборах і моделюванні вимог від клієнта / покупця, чим 

відрізняється завдання проектного менеджера та бізнес аналітика? Бізнес аналітик 

розмовляє з клієнтом, отримує вимоги, моделює, а потім передає їх технічної 

команді. Потім починається безпосередньо розробка, робота над структурою 

додатки, наприклад. Де тут проектний менеджер? Бізнес аналітик виконує за 

проектного менеджера його роботу? 

Не буває однакових сценаріїв отримання вимог (і маппінга) для кожного 

окремого проекту і рівного розподілу відповідальності коли розмовляєш з 

клієнтом і коли отримуєш вимоги. Тут буде мати місце маса документів, 100 

екранів і документацій, специфікацій, складених по формалізованим документам, 

юзерсторіз, карт, безліч рекомендацій. Все це створює і остаточно оформляє бізнес 

аналітик. Це його зона відповідальності. Ці документи затверджуються і 

враховуються відповідальними за це сторонами (клієнтом і, може бути, проектним 

менеджером). І тільки після цього документація передається на сторону 

розробників. 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

142 

Проста схема взаємодії: зібрав вимоги - після простого переказу передав їх 

розробникам, і вони зробили. Така проста схема можлива тільки в разі супроводу 

проекту після його остаточного введення. І то, в випадках невеликих проблем, які 

виникають з боку клієнта. 

Важливо розуміти, що проектний менеджер не буде займатися комунікацією. 

Якщо він буде займатися комунікацією з усіма зацікавленими сторонами, він вже 

не зможе займатися усіма іншими своїми обов'язками. З причини своєї 

завантаженості, він може підтримувати безпосередній зв'язок лише з трьома 

комунікаційними каналами. Зазвичай, тільки з одним - зі своєю безпосередньою 

командою. Бізнес аналітик теж не зобов'язаний бути залучений у всі комунікаційні 

канали. Однак, він повинен працювати в належному обсязі з безпосередніми 

зацікавленими сторонами.  

Бізнес аналітик також відповідальний за аналіз стану ринку і відповідно до 

нього вибудовує спілкування з клієнтом. Бізнес аналітик проводить масу ітерацій 

між замовником і розробниками. Потреби і вимоги до проекту проходять через 

бізнес аналітика. А проектний менеджер не повинен відповідати за будь-яке 

побажання з боку клієнта безпосередньо, це може бути небезпечно для реалізації 

проекту. Однак, у всіх проектах замовник має право зв'язатися з проектним 

менеджером безпосередньо. 

У будь-якому проекті на старті є проектний менеджер - це людина, яка 

першою визначає сам проект. Вендор може визначити тільки мету, а проектний 

менеджер вже визначить завдання. Коли проект один для компанії, наприклад в 

разі аутсорсу, і вимоги видаються, типово першим їх для команди створює 

проектний менеджер. Тому що він першим спрямовує команду. З цього і 

починається комунікація з клієнтом. 

Таким чином, проектний менеджер може відповісти на такі його питання: 

скільки часу знадобиться для реалізації проекту, яка кількість виконавців 

вимагається, якою буде команда, яким буде тип проекту і як краще його 

реалізувати. А потім вже проектний менеджер передає відповідальність за роботу 

з вимогами на бізнес аналітика, і той підтримує канал комунікації. І вся інформація 

про вимоги, їх обліку та моделювання проходить через бізнес аналітика. 

Іноді, бізнес аналітик може бути в проекті до кінця, іноді ні. Головне питання 

для бізнес аналітика - це відповідність очікувань клієнта до реальних результатів 

проекту.  
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ПОШУК МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ 

Питання про пошук місця для проведення дозвілля завжди гостро стояло у 

людей у вільний час. Дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення 

нормального стану організму. Зазвичай відпочинок має такі стадії: стомленість, 

розслаблення, відновлення сил, розвага. На сьогодні існує не досить багато 

програмних засобів для пошуку місця для проведення дозвілля. Ці недоліки 

спричиняють необхідність розробки інформаційної технології та програмних 

засобів пошуку місць проведення дозвілля з використанням інтелектуального 

аналізу даних, що матиме функціонал лише для пошуку місця для проведення 

дозвілля, відповідно матиме простіший інтерфейс, займатиме менше місця на 

диску і в пам’яті та швидше запускатиметься. Метою дослідження є підвищення 

зручності роботи користувача при пошуку місця проведення дозвілля. Про 

актуальність задачі пошуку місць дозвілля свідчать багато фактів, серед яких 

статистика пошуку в пошукових системах. Сьогодні існує п’ять підкатегорій 

дозвілля, серед яких відпочинок, гра, захоплення, подорож, розваги. Найбільш 

поширеною для пошуку підкатегорією є підкатегорія розваг, яка користується 

широкою популярністю при пошуку після завершення робочого дня серед 

користувачів мережі Інтернет. 

На ринку веб-послуг існує доволі багато веб-сайтів для пошуку різноманітних 

місць проведення дозвілля. Найвідоміші веб-сайти в цій галузі: Skyscanner, 

Momondo, KAYAK, TripAdvisor, Zomato, Tastecard та інші. 

Цілі і завдання аналізу пошуку місця проведення дозвілля полягають у 

визначенні: 

─ відстань до місця проведення дозвілля; 

─ категорія закладу;  

─ середня оцінка закладу. 

Більшість пропонованих академічною наукою методів пошуку місця 

проведення дозвілля схожі між собою по набору критеріїв. Відмінність полягає 

лише у групуванні оцінюваних показників у різні групи, до яких застосовуються 

різні вагові коефіцієнти. 

У запропонованій інформаційній технології для забезпечення можливості 

пошуку місця проведення дозвілля не інтуїтивно, а на основі формалізованих 

критеріїв, безпосередньо пов'язаних з імовірністю із заданими критеріями, 

запропоновано використовувати генетичний алгоритм, що допоможе оптимізувати 
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пошук місць проведення дозвілля. 

Першим етапом побудови моделі є побудова вибірки громадських місць міста, 

на які вже є відгуки користувачів Google Maps API. Вибірка поділяється на дві 

групи: «популярні» та «непопулярні», засновуючись на вже існуючих оцінках 

жителів міста. При цьому слід здійснити вибір між двома основними підходами 

для роботи з якісними та кількісними характеристиками:  

- перетворення кожної ознаки на двійкову змінну. Недолік підходу полягає в 

генеруванні великої кількості змінних, хоча він не створює жодних додаткових 

відношень між залежними і незалежними змінними.  

- перетворення кожної характеристики на змінну, яка набуватиме значень, що 

відповідають відношенню кількості «популярних» та «не популярних» місць з 

даною ознакою, або його логарифму. При цьому кожна ознака отримує числову 

величину, що відповідає рівню її «відповідності». 

Генетичний алгоритм заснований на аналогії з біологічним процесом при-

родного відбору. В даній роботі це виглядатиме таким чином:  набір класифі-

каційних моделей піддається «мутації», «схрещується», після відбирається 

«найсильніша» модель, тобто модель, яка надає найбільш точну класифікацію. 

В доповіді представлено програму пошуку місць проведення дозвілля. 

Програма випущена, як проект з відкритим програмним кодом, відповідно вона є 

безкоштовною. Інтерфейс має англійську локалізацію, що є перевагою для 

користувачів глобальної мережі Інтернет. 

Алгоритм роботи програми пошуку місць проведення дозвілля: 

─ відкриття сайту; 

─ перевірка на наявність даного користувача у системі, якщо його немає він 

реєструється і допускається до авторизації, якщо ж він зареєстрований, то до 

авторизації він допускається одразу; 

─ якщо користувач вибирає пошук найближчого закладу, то програма 

отримує данні пошуку і потім видає результат; 

─ якщо користувач вибирає пошук в радіусі, то програма приймає вхідні 

данні і потім видає результат; 

─ пошук може відбуватися декілька разів, а після його завершення 

відбувається вихід з сервісу. 

У подальших дослідженнях для побудови інформаційної технології пошуку 

місць проведення дозвілля пропонується використовувати нейронні мережі, 

зокрема, спайкінгові [1]. Спайкінгові нейронні мережі найкраще підходять для 

побудови операційного ядра майбутніх нейрокомп’ютерів [2]. 
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РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГУСТИНИ ХМАР НАД 

УКРАЇНОЮ 

 

Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій 

підтримці Держаного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним 

проектом 33651. 

Розпізнавання образів — це віднесення вихідних даних до певного класу за 

допомогою виділення істотних ознак, що характеризують ці дані, із загальної маси 

несуттєвих даних [1,2]. 

Задачою роботи є розпізнати зображення України, отримане з супутника і 

проаанлізувати густину хмар над її територією. Для цього  реалізовано наступні 

етапи:  запит до сервісу Wunderground; отримання зображення;  алгоритм для 

виділення хмар різної густини; поділ зображення на сектори; обчислення густини 

посекторно; збереження результатівю. Основні параметри запиту: maxlat, maxlon, 

minlat, minlon, width, height, newsmap, key, basemap, borders, timelabel. 

Приклад отриманого зображення показаний на рис. 1. 

 
Рис. 1. Приклад отриманого зображення хмар над територією України 

Далі для виділення хмар різної густини отримане зображення обробляється 

попіксельно. Хмари на зображенні виділяються сірим кольором. Для виділення 

хмар сірий колір був поділений на наступні діапазони: (148;192], (192;244], 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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(244;256] 

Найбільш рідкі хмари виділяються жовтим кольором, густіші – зеленим і 

найбільш густі – червоним. Для формування статистики результат попередньої 

обробки ділиться на шість рівних секторів, як показано на рис. 2. Наступним 

кроком є обрахунок ваги хмар різної густини. В цьому конкретному випадку – 

кількість пікселів різних кольорів. 

Усі дані, а саме: оригінал отриманого зображення, опрацьоване зображення, 

результати обрахунку густин зберігаються на машині, яка виконує запит до 

сервісу. 

Загальний вигляд системи, а також результат її роботи показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Скрін роботи розробленої системи 
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ГОМЕОСТАЗ АРТЕФАКТІВ КОРПОРАВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ 
 
Останнім часом керівництво багатьох українських підприємств приймає 

рішення про впровадження методів та інструментів проектного управління в свою 
діяльність. В більшості випадків це рішення приймається виходячи з необхідності 
досягнення наступних цілей: ефективного використання корпоративних ресурсів, 
скорочення часу на реалізацію основних процесів підприємства та зменшення 
собівартості основних процесів підприємств. 

Досягнення будь-якої з описаних цілей вимагає комплексного розвитку всіх 
елементів корпоративної системи управління проектами: розвиток процесів, 
навчання персоналу, впровадження та розвиток інформаційної системи управління 
проектами. Також слід враховувати, що корпоративну систему управління для 
досягнення своїх цілей використовують чотири групи зацікавлених сторін: 

- Керівництво підприємства. Керівництво підприємства має за мету 
отримати як найшвидше максимально можливий прибуток від реалізації продуктів 
проектів та програм і для досягнення цієї мети необхідно ефективно використати 
ресурси підприємства.  

- Керівники програм. Керівники програм ставлять за мету успішну і 
своєчасну реалізацію своєї програми з ефективним використання виділених на це 
ресурсів. 

- Керівники проектів. Керівники проектів ставлять за мету успішну і 
своєчасну реалізацію свого проекту з ефективним використанням виділених на це 
ресурсів. 

- Проектний офіс. Спеціалісти проектного офісу мають на меті створити 
корпоративну систему управлений проектами здатну забезпечити успішну 
реалізацію проектів і програм підприємства. 

 Взаємодія між групами зацікавлених сторін в межах корпоративної системи 
управління проектами полягає в обміну артефактами. Перелік артефактів 
корпоративної системи управління проектами, якими обмінюються групи 
зацікавлених сторін, приведений в таблиці 1. 

Прийняття зважених рішень кожною з груп зацікавлених сторін 
забезпечується за рахунок гомеостазу між артефактами продуктами та 
артефактами ресурсами. Жорсткі вимоги до представників однієї з груп 
зацікавлених сторін без надання необхідного переліку артефактів ресурсів 
призводить до виникнення конфліктних ситуацій. Забезпечення гомеостазу між 
представника всіх груп зацікавлених сторін є однією з основних функцій 
спеціалістів проектного офісу. Контекст приведених в таблиці 1 артефактів може 
бути змінений в залежності від рівня технологічної зрілості корпоративної системи 
управління підприємством. Рівень повноважень та функцій груп зацікавлених 
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сторін залежить від особливостей предметної галузі, в якій працює підприємство. 
Таблиця 1. 

Таблиця артефактів внутрішніх зацікавлених сторін корпоративної системи 
управління проектами 

№ Зацікавлені сторони Артефакти продукти Артефакти ресурси 
 Керівництво компанії  Стратегія підприємства 

 Бюджети програм 

 Корпоративні ресурси  

 Звіт про виконання 
програм 

 Звіт про виконання 
проектів 

 Керівники програм  Плани-графіки програм 

 Звіт про виконання програм 

 Бюджети проектів 

 Корпоративні ресурси 

 Стратегія підприємства 

 Плани-графіки проектів 

 Звіт про виконання 
проектів 

 Бюджети програм 

 Корпоративні ресурси 

 Процеси управління 
портфелем проектів 

 Шаблони планів-графіків 
проектів 

 Керівники проектів  Плани-графіки проектів 

 Звіт про виконання проектів 

 Бюджети проектів 

 Корпоративні ресурси 

 Процеси управління 
проектом 

 Шаблони планів-графіків 
проектів 

 Проектний офіс  Процеси управління 
портфелем проектів 

 Процеси управління 
проектом 

 Шаблони планів-графіків 
проектів 

 Шаблони звітів про 
виконання проектів програм 

 Шаблони звітів про 
виконання проектів 

 Плани-графіки програм 

 Плани-графіки проектів 
 

Підприємства, які не реалізують програми можуть замінити цю групу 
керівниками портфелів і підпортфелів проектів. Необхідно виділити керівника 
портфелю проекту, як окрему групу зацікавлених сторін. Гомеостаз порушується, 
якщо одна особа на підприємстві буде виконувати функції представників 
декількох груп зацікавлених сторін. В цьому випадку виникає конфлікт інтересів, 
який порушує гомеостаз системи і призводить до втрати її ефективності. 
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ТЕОРІЯ НЕСИЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ. МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ 

 

Останнім часом набула широкого обговорення теорія несилової взаємодії, 

створення якої пов’язується з опублікуванням першої монографії «Несиловое 

взаимодействие» в 2005 році [1]. Особливо названа теорія стала популярна як в 

наукових, так і в ненаукових кругах після виходу науково-популярної книги 

«Беседы с Теслей. Теория несилового мира». Критика, підтримка, віднесення до 

псевдонауки, визначення як «теорії всього», все це підігріває інтерес як до теорії, 

так і до її автора. 

Разом з тим, навколо теорії з’явилось ряд міфів, які часто не відповідають 

дійсності. Саме це буде лейтмотив виступу на конференції. 

Спочатку про реалії. Теорія народилась в комп’ютерних експериментах. 

Розпочалась вона з того, що її автор побудував комп’ютерну модель Природи, в 

якій всі об’єкти, що рухаються є інформаційно-визначеними. Умовно кажучи є 

«комп’ютерами», які виходячи з свого інформаційного вмісту здані виробляти в 

кожному такті роботи (кванті часу) зміщення в просторі. Причому, напрямок 

зміщення визначається випадковим чином. Ймовірність зміщення залежить від 

інформованості такого «комп’ютера». Якщо говорити про одновимірний рух, то 

ймовірність зміщення, скажімо, в деякому напрямку «+» визначається формулою 

р+=i+/(i++i-),     (1) 

де i+– інформованість (кількість інформації) стосовно руху в напрямку «+»; i-– 

інформованість (кількість інформації) стосовно руху в напрямку, протилежному 

«+»; p+– ймовірність зміщення в напрямку «+». 

Інформованість змінюється в процесі взаємодії об’єктів. Якщо в процесі 

зміщення такі об’єкти зблизяться, то їх інформованість почне мінятися так, щоб 

проявлятись більш однаково (зміщуватись одночасно в одному напрямку). І 

навпаки. 

Значення  

d=i+- i- ,      (2) 

отримало назву визначеності, а  

i=i++i- ,       (3) 

інформованості.  

Далі все просто. В закони руху, які відкриті вченими (зокрема, спеціальна 

теорія відносності), були підставлені вирази (1)-(3). І звідси отримані формули для 
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оперування інформованістю і визначеністю, які відповідають зміні інформованості 

і визначеності в комп’ютерній моделі Природи. Ці формули були використані для 

побудови рефлекторних інтелектуальних систем. 

Тепер про міфи. 

1. Автор «придумав в своїх фантазіях» цю теорію. Не придумав. А отримав 

із комп’ютерної моделі. Яку, до речі, я розробляв 28 років, поки не отримав 

результат, що знайшов своє відображення в теорії несилової взаємодії. 

2. В теорії вся матерія жива. І силою думки можна закликати зірки, планети, 

метеорити змінювати свою траєкторію. Так стверджувати може тільки той, хто 

неуважно читав науково-популярну книгу. В теорії причиною зміни траєкторії є 

зміна інформаційного вмісту об’єктів, що рухаються. А причиною зміни 

інформаційного вмісту є інформація, що надходить через фізичні поля, і яка 

свідчить про те, що десь находяться інші об’єкти. Образно кажучи, кожен об’єкт 

через фізичні поля «закликає» змінювати траєкторію руху інших об’єктів, щоб 

вони або ставали однакові з ним, або різними. В теорії ніколи не стверджувалося, 

що вся матерія жива. Але в комп’ютерній моделі кожен об’єкт формує своє 

відношення до інших об’єктів (однакові/різні), і проявляє це відношення в русі. 

3. Автор суперечить і законам Ньютона, і спеціальній теорії відносності. Це 

можуть говорити лише ті, хто не читав ні монографії, ні врешті - решт навіть 

науково-популярної книги. Там чорним по білому написано, що теорія несилової 

взаємодії основується на результатах, отриманих в спеціальній теорії відносності. 

Просто теорія несилової взаємодії дає їй нову інтерпретацію. 

4.Автор стверджує, що так побудована наша Природа. Ніколи цього не 

стверджував. Я стверджую, що так може бути побудована наша Природа. І 

практичні результати теорії несилової взаємодії, і теорія симуляції (яка потужно 

розвивається останнім часом) говорять про те, що ймовірність того, що так 

побудована Природа велика. 

5.Теорія не пройшла практичну апробацію. В монографіях [1-2] наведені 

експериментальні дані. Підтверджено, що статистичні показники слідування 

фрагментів природномовних текстів, які формуються інтелектуальним апаратом 

людини, точно відповідають формулам, отриманим із комп’ютерної моделі 

Природи! 

6.Теорія створена людиною, в якої, як і у Ісуса прізвище Тесля, і який теж 

народився на Різдво. Цим співпадінням творець нашого «комп’ютерного світу» (як 

слідує з теорії симуляції) хоче звернути увагу людей на комп’ютерну Природу 

нашого світу. А от цього точно ніхто не знає (поки що), так це чи ні?! 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКУ 

БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АПАРАТА НЕЧІТКИХ 

МНОЖИН 

 

Вступ. Банкрутство – процес, у якому фізична особа чи організація, яка 

нездатна розрахуватися з кредиторами, позбавляється майна за рішенням суду, яке 

після цього розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом 

черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата 

працівникам організації-банкрута. Як відомо, банкрутство підприємства, 

корпорації, компанії може наставати в результаті цілого ряду взаємопов'язаних між 

собою причин: причини з зовнішнього оточення підприємства, ринкові причини, 

внутрішньоекономічні причини, фінансові причини, управлінські причини, а 

також інші причини, що в результаті негативно відображаються на рівні всіх сфер 

бізнес-активності підприємства.  

Тому актуальною проблемою є створення ефективних інструментів для  

своєчасного оцінювання рівня ризику банкрутства – комплексного показника, що 

характеризує як фінансове положення підприємства, так і якість управління ним, 

яка, в решті-решт, одержує своє вираження у фінансовому еквіваленті, але не 

вичерпується лише фінансовими наслідками.  

Найбільш поширеним підходом до аналізу ризику банкрутства підприємства 

є підхід Альтмана, а також ряд аналогічних підходів: модель Ліса, модель Чессер, 

модель Давидової-Бєлікова та ін. Вони відносяться до так званих «кількісних» 

підходів. Оцінювати ризик банкрутства підприємства тільки за станом його 

фінансів недостатньо, оскільки коли проблеми підприємства починають 

відображатися на рівні фінансів, часто буває вже пізно що-небудь виправляти, і 

банкрутство неминуче. Суттєво посилити підхід до аналізу ризику банкрутства 

підприємства можна шляхом об'єднання обліку кількісних (фінансових) і якісних 

(індикаторних) показників в аналізі, причому розглядаючи їх не тільки в статиці, 

але й в динаміці. Проте наявні підходи і методи не надають аналітикам подібної 

можливості.  

Постановка проблеми. Одним з ефективних підходів до аналізу ризику 
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банкрутства підприємства є підхід заснований на використанні апарату нечітких 

множин, що враховує зазначені вище недоліки існуючих підходів. Тому метою 

дослідження є створення інформаційної технології для розв’язування задачі 

оцінювання ризику банкрутства підприємства на основі апарату нечітких множин, 

в якій реалізовано підхід, запропонований Недосєкіним О.О. у роботі [2]. 

Основна частина. У межах дослідження для оцінювання ступеня ризику 

банкрутства підприємства на основі апарата нечітких множин авторами 

удосконалена модель Bankruptcy Risk Model (BRM), що містить три компоненти: 

<G, L, Ф>, де G= <{Fi},{Vij}> – деревовидна ієрархія,  {Fi} – множина факторів 

(вершини ієрархії), {Vij} – множина зв’язків між факторами (дуги ієрархії); F0 – 

коренева вершина ієрархії, що відповідає ризик-фактору банкрутства 

підприємства в цілому; L = {Дуже Низький рівень (ДН), Низький рівень (Н), 

Середній рівень (С), Високий рівень (В), Дуже Високий рівень (ДВ)} – набір 

якісних оцінок рівнів кожного фактора в ієрархії; Ф = {Fi () Fj |   {, }} – 

система відношень переваги одних факторів над іншими для одного рівня ієрархії, 

 – символ домінування фатора Fi над Fj, ≈ – символ рівної важливості факторів Fi 

та Fj. При цьому виділено такі бізнес-процеси (F) підприємства: виробничий (F1), 

управлінський (F2), фінансовий (F3), кадровий (F4), маркетинговий (F5), 

інноваційний (F6). Для кожного бізнес-процесу визначено кількісні (Fк) та якісні 

(Fя) показники, що характеризують діяльність підприємства і сигналізують про 

появу симптомів кризових явищ у його бізнес-процесах. 
Також запропонована методика обчислення кількісних показників на основі 

звітної документації підприємства та аналізу якісних показників на основі 
експертних оцінок. Для автоматизованого визначення ступіня ризику банкрутства 
підприємства на основі апарата нечітких множин, аналізу одержаних результатів і 
прийняття відповідних управлінських рішень розширено функціонал web-ресурсу 
[3], що надає авторизованому користувачу можливість у режимі діалогу створити 
BRM власного підприємства, обрати необхідні кількісні та якісні показники, 
оцінити їх рівень за визначеною шкалою і обчислити ступінь ризику банкрутства 
підприємства. 

Висновок. Запропонована інформаційна технологія оцінюванні рівня ризику 

банкрутства підприємства на основі апарата нечітких множин може бути 

використана у навчальних цілях при вивченні дисциплін, де розглядаються 

питання застосування нечітких моделей і методів у системах підтримки прийняття 

рішень. Також вона буде корисною представникам малого і середнього бізнесу для 

розв’язування реальних задач щодо оцінювання ризику банкрутства підприємства. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ВПЛИВІВ НА СТВОРЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ 

 

Ініціація, розробка, реалізація та завершення проектів, різних масштабів і 

типів, оперує методологією управління проектами, що включає моделі, методи та 

програмні засоби. Традиційно, впровадження методологій управління проектами 

вважався як процес, пов'язаний з розвитком, модернізацією, реінжинірингом 

бізнес-процесів, організаційною перебудовою. Разом з тим, даний процес 

супроводжується змінами, ключову роль в яких відіграє інформаційний вплив. Не 

дивлячись на те, що по суті вивченням впливів на проект займається вся наука 

управління проектами, і давно відомо, як треба реагувати на виникнення 

ризикових подій, відхилення в плані, появу дезорганізаторів в командах проекту і 

т. п. цілісного наукового підґрунтя управління впливами на процес впровадження 

методологій управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах як 

окремої категорії немає. Питанню впровадження методології присвячено роботи 

[1 – 3], в яких пропонується створити деяку надбудову над методологією 

управління проектами у вигляді мета-методології (ММУП). В такій методології 

описуються процеси впровадження методологій управління проектами (МУП) на 

конкретному підприємстві, і яка оперує відповідними інструментами, зокрема 

впливами для підвищення ефективності впровадження методологій управління 

проектами в практику діяльності проектно-орієнтованих підприємств. Тому 

пропонується впровадження методології управління проектами розглядати як 

деякий проект, який пов’язаний з інформаційним впливом на всіх, хто задіяний у 

проекті й діяльності підприємства. Успішність такого проекту залежить від 

специфічних інструментів, які забезпечують проведення значної аналітичної 

роботи, управляють впливами на працівників підприємств, вимагають додаткових 

знань відповідності впроваджуваних інструментів МУП управлінським функціям 

проектно-орієнтованого підприємства. 

Відповідно впливи можуть бути позитивними та негативними, незалежними 

та залежними від команд проекту та задіяних у проекті впровадження МУП. В 

свою чергу можна виділити такі впливи, які не плануються керівництвом і 

найчастіше виникають як небажані і шкідливі для проекту, а також такі, що 

формуються задіяними у проекті та командою впровадження МУП для того, щоб 

досягти цілей проекту формування оптимальної конкретизованої методології 

управління проектами (КМУП). Всі ці впливи утворюють систему впливів і 

визначають функціональність системи управління проектами (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація впливів при формуванні конкретизованої методології 

управління проектами 

Щоб зменшити наслідки негативних інформаційних впливів, необхідно 

визначати позитивні інформаційні впливи на формування КМУП та сформувати 

«оболонку» їх позитивної дії. Таку «оболонку» пропонується реалізовувати через 

принципи ММУП [1, 3], які будуть в основі забезпечення позитивних 

інформаційних впливів та протидії негативним при формуванні КМУП. Ці 

принципи дозволять спрямувати основні управлінські зусилля на нейтралізацію дії 

небажаних інформаційних впливів та їх комбінацій. 

Висновки. Аналіз, систематизація і прогнозування результату впливів є 

одним із основних факторів успішного формування конкретизованої методології 

управління проектами та її використання на проектно-орієнтованих 

підприємствах. Задачею команди впровадження є вибір таких впливів, які істотні 

для формування оптимальної КМУП 
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КОНЦЕСІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ 

 

Проблема будівництва, експлуатації, ремонту та обслуговування доріг є 

невід’ємною частиною політики країни в області інфраструктури. Останнім часом 

міжнародна практика показує все більш зростаючу роль такого явища як концесія 

– договору про передачу державного багатства чи майна в тимчасову експлуатацію 

іншим юридичним чи фізичним особам. Дороги, що побудовані та 

використовуються за цим принципом називають концесійними. Даний підхід до 

вирішення проблем обслуговування інфраструктури є досить поширеним в країнах 

Європи: Німеччині, Франції, Італії, Швейцарії та ін. Доведена ефективність такої 

реорганізації за кордоном дозволяє розглянути можливість реалізації концесійного 

будівництва доріг і на території нашої країни. 

Українська мережа автомобільних доріг загального користування нараховує 

169,6 тис. км. Серед них 52 і 117,6 тис. км. доріг державного та місцевого значення 

відповідно [1]. Більш детальний поділ представлено на рисунку 1.  
 

 
Рис.1. Склад та структура мережі автомобільних доріг загального 

користування України [1] 

 

Через проблему обмеженого фінансування значна частка автомобільних доріг 

загального користування (приблизно 90%) залишається без ремонту понад 30 

років. Загалом, понад 39,2% доріг не відповідають сучасним вимогам за міцністю, 
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а за рівністю цей показник сягає 51,1%. Також слід зазначити, що в критичному 

стані перебувають штучні споруди та мостові переходи: тільки 7 471 з 16 191 

одиниць відповідають сучасним нормам та стандартам, з яких 1 865 потребують 

термінового ремонту [1]. 

Рішення представленої проблеми сформовано у законопроектах 6766 та 6767 

про концесію автомобільних доріг України [2], а згодом ухвалено закон «Про 

концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг»[3]. Проблеми, на 

подолання яких спрямовані зміни: 

1. Перевантаженість доріг 

2. Надмірні втрати часу на транспорт та пересування 

3. Негативні наслідки для місцевих громад (висока інтенсивність та 

швидкість транспортних потоків в населених пунктах) 

Однак застосування концесії містить в собі багато ризиків та не є достатньо 

прозорим з точки зору наслідків для країни в цілому. Звідси виникає нагальна 

потреба в проведенні аналізу по доцільності застосування даного пакету реформ, 

знаходженню всіх можливих переваг та недоліків. Таким чином, необхідно: 

- Зібрати необхідну інформацію про стан доріг та кошти, що витрачаються на 

їх обслуговування, а також отримати актуальні дані про транспортні потоки та 

виконати їх прогнозування. 

- Провести оцінку можливих ризиків при новому підході до організації мережі 

автомобільних доріг. 

- Оцінити економічну ефективність концесії як для держави, так і для 

концесіонерів. 

- Проаналізувати доцільність застосування концесії. 

- За результатами отриманої інформації розробити та порівняти можливі 

шляхи розв’язання проблеми реорганізації та обслуговування мережі 

автомобільних доріг. 

Результати аналітичного дослідження представленої тематики може стати 

ключовим при виборі напряму розвитку мережі автомобільних доріг 

Міністерством інфраструктури України.  
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ФОРМУВАННЯ  СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІТИКА 

 

 Розвиток і прогрес суспільства залежить не лише від економічного 

зростання, а й значною мірою від розвитку особистості.  Ґрунтуючись на цій тезі  

компетентнісний підхід в освіті набуває усе більшої ваги. Поняття 

«комптентність» увійшло до освітнього лексикону і активно закріпилося через ряд  

міжнародних документів [1], нормативних актів (Закону України «Про вищу 

освіту»,  Національна рамка кваліфікацій), методичних матеріалів і розробок [2;3], 

наукових досліджень [4]. Це дало змогу осмислити та впровадити в освітній процес 

систему підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку суспільства, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 

кваліфікованих фахівцях через конкретні освітньо-наукові та освітньо-професійні 

програми. 

 Зміст і природу управлінських компетентностей зумовлюють теоретико-

методологічні та практичні засади управління. Ґрунтуючись на цьому у загальному 

форматі управлінські компетентності можна розглядати  у трьох основних 

аспектах: уміння стратегічно і тактично мислити, здатність прогнозувати майбутнє 

і передбачувати виникнення проблем; здатність динамічно і поступово рухатися 

до досягнення конкретних результатів, тобто вміння планувати та організовувати 

виконання планів для досягнення поставлених завдань; здатність вибудовувати 

взаємовідносини з оточуючими, що допомагає досягати кращих результатів в 

роботі, тобто здатність працювати в команді, мотивувати членів команди для 

досягнення конкретної мети через прийняття та реалізацію управлінських рішень. 

 Управлінські компетентності інформаційного  аналітика зумовлюються його 

місією в інформаційному та аналітичному супроводі управління на різних рівнях 

в реаліях, коли інформація і знання  стають важливим ресурсом і  об’єктом 

управління на рівні з іншими ресурсами (фінансовими,  матеріальними, 

людськими). В ряді робіт учених у сфері управління, зокрема в роботах Пітера 

Друкера, підкреслюється значення інформації, систем її пошуку, збереження, та 

ефективного і відповідного використання, як об’єднуючої та інтегруючої системи, 

на якій тримається організація [5]. В основі практичної діяльності інформаційного 

аналітика  лежить активна робота з даними, яка будується на теоретичних і 

практичних засадах  науки про методи аналізу даних та отримання з них 

конкретної інформації та знань (Data Science). Ця наука традиційно застосовує 

методи та теорії статистики, математики, інформатики, когнітивістики та інших. 
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Серед цього переліку має бути і загальна теорія управління, наукові концепції 

менеджменту, теорії організації теорії управлінських рішень, що і забезпечуватиме 

набуття інформаційними аналітиками управлінських компетентностей. 

 Зміст управлінських компетентностей інформаційного аналітика має бути 

орієнтований на два важливих аспекти, які зумовлені практичною діяльністю. 

Першим аспектом є здатність інформаційного аналітика на основі розуміння 

природи управління, управлінського процесу, основних законів, принципів, 

методів, технологій менеджменту, забезпечити цілеспрямовану та ефективну 

роботу з даними, формування інформаційних моделей для створення ефективного 

інформаційного середовища управляючої системи та системи, якою управляють. 

Другим аспектом є здатність інформаційного аналітика планувати і здійснювати 

власну діяльністю в організації, управляти структурним підрозділом організації, 

яка займається інформаційним та аналітичним супроводом прийняття 

управлінських рішень, а також управляти окремою аналітичною організаційною 

системою (окремою аналітичною організацією, фірмою, бізнес-структурою). 

 У контекст конкретизації управлінських компетентностей інформаційного 

аналітика можуть бути покладені управлінські функції  або система 

управлінського циклу організації, основними елементами якої традиційно 

виступають планування, організація, координація, мотивація, контроль, 

коригування, комунікації. 

Розробка управлінських компетентностей інформаційного менеджера в 

сучасних умовах набуває нагальної потреби, оскільки цей фах стає і буде надалі 

ставати усе більш актуальним в умовах конкурентоспроможності, інноваційності, 

інформаційної насиченості, активного розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій, необхідності прийняття управлінських рішень в умовах ризику і 

реальних дій у форматі інформаційно-знаннєвого суспільства. Для цього доцільна 

інтеграція знання з багатьох галузей науки та активна спільна робота  фахових 

вчених і реальних практиків.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА 
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ГРАФОВИХ СТРУКТУР 

 
Теорія графів [1] надає набір абстрактних понять і методів для аналізу графів. 

У поєднанні з іншими аналітичними інструментами і методами, розробленими для 
візуалізації та аналізу соціальних (і інших) мереж, теорія графів утворює 
автоматизовані методи аналізу соціальних мереж (СМ). В аналізі задіяні не тільки 
індивідууми і їх атрибути, а також макроскопічні соціальні структури і відносини 
між окремими особами, групами або соціальними установами. 

Вхідними даними для програмного аналізу соціальних мереж є соціальний 
граф, його вузли та ребра. Серед головних обчислювальних параметрів соціальних 
мереж, та соціальних спільнот зокрема, на яких зосереджено аналіз [2] є щільність, 
середня відстань від однієї вершини до інших, діаметр соціальної мережі, ступінь 
центральності, модульність, індекс впливовості агентів. 

За функціональними можливостями програми для роботи з соціальними 
графами можна поділити на 3 класи [3]: програми для аналізу, програми для 
візуалізації, комплексні. 

Мережеві аналітичні інструменти використовуються для подання вузлів 
(агентів) і ребер (відносин) в мережі, а також для аналізу мережі передачі даних. 
Як і в інших програмних засобах, дані можуть бути збережені в зовнішніх файлах. 
Інструменти для аналізу СМ дозволяють дослідникам аналізувати великі соціальні 
мережі, передачу вірусної інформації і т.д. Ці інструменти реалізують математичні 
функції, які можуть бути застосовані до мережевої моделі. 

 Візуалізація соціальних мереж дозволяє наглядно представити мережеві дані 
і передавати результати аналізу. Багато програм для  мережевого аналізу мають 
модулі для візуалізації. Дослідження даних здійснюється через відображення 
вузлів і зв'язків у різних компоновках, і кольорах, розмірі і додаткових установках 
вузлів. Типове представлення мережевих даних являє собою скомпонований 
соціальний граф (вузли та зв'язки). Це не дуже легко читається і не дозволяє наочно  
інтерпретувати дані.  

Програмне забезпечення для аналізу СМ використовується для ідентифікації, 
представлення, аналізу, візуалізації чи моделювання вузлів та відносин з різних 
типів вхідних даних (реляційних і не реляційних), включаючи математичні моделі 
СМ. Вихідні дані можна зберігати у зовнішніх файлах. Існують різні формати 
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файлів вводу та виводу. 
Інструменти аналізу мережі дозволяють дослідникам аналізувати 

представлення мереж різного розміру – від малих (наприклад, сім'ї, команди 
проекту)  до дуже великих (наприклад, Інтернет, передача хвороб). Більшість з 
програм аналізу соціальних графів надають різні інструменти математичних та 
статистичних процедур, які можна застосувати до моделей мереж.  

Візуальні уявлення в СМ важливі для розуміння мережевих даних та передачі 
результатів аналізу. Візуалізація часто використовується як додатковий або 
автономний метод аналізу даних. Інструменти візуалізації даних аналізу мережі 
використовуються для зміни макета, кольорів, розміру та інших властивостей 
мережі. 

Програми аналізу СМ поділяються за сферою застосування. Для науково-
дослідних цілей зазвичай використовують, такі інструменти як UCINet, Pajek, 
ORA, пакет Statnet. Для СМ, орієнтованих на бізнес, використовують  iPoint, 
NetMiner, InFlow, NodeXL. Для великих мереж з мільйонами вузлів найбільш 
придатні Sonamine  або ORA. Пакети з відкритим вихідним кодом з графічним 
інтерфейсом для Linux, Windows і Mac – це VisuaLyzer  для СМ або SocNetV . 

Після порівняльного аналізу видно, що більшість програмних засобів для 
аналізу є мультиплатформеними, або орієнтованими на роботу з операційною 
системою Windows різних версій. Також слід зазначити, що більшість з програм, 
які мають широкі функціональні можливості є платними. Перевагою переважної 
більшості програм є великий спектр вхідних та вихідних форматів, не зважаючи на 
те, що найбільш популярним форматом для збереження даних про досліджувані 
графи є *.csv. Зважаючи на всі переваги та недоліки розглянутих програм, можна 
зробити висновок, що найбільш придатними для аналізу великих графових 
структур, таких як сучасні соціальні мережі є пакети програм Pajek, NetMiner, та 
SocNetV. Дані програмні засоби поєднують у собі функції статистичного та 
інтелектуального аналізу, мають широкі можливості візуалізації соціальних графів 
та підтримують більшість сучасних форматів вхідних та вихідних файлів. Крім 
того SocNetV має відкритий програмний код, що надає багато можливостей для 
аналізу, дослідження  та модифікації існуючих алгоритмів. Але в усьому сегменті 
подібних програмних засобів відсутній набір інструментів автоматичного 
визначення рівня впливовості агентів соціальної мережі або спільноти соціальної 
мережі на розповсюдження інформації та аналіз цієї самої інформації на наявність 
психологічних загроз та пропаганди.  
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SEARCH FOR SOLUTIONS FOR THE AUTOMATIC FORMATION OF 

CHARACTERISTIC FEATURES OF IMAGES IN AN ARTIFICIAL 

RECOGNITION SYSTEM 

 

The modern state of the image recognition issue has formed a number of unsolved 

problems in this area. The main task is not solved - automatic formation of characteristic 

signs for all classes of images. Also a universal artificial image recognition system has 

not been created. 

Today, there are many artificial systems for processing and recognizing of specific 

classes images (images of text, faces, fingerprints, identifiers, etc.). Each image of these 

classes is recognized using a set of characteristic features that were previously formed 

by the developer of the recognition system. The developer pre-analyzes the images of the 

selected class and selects a set of characteristic features based on his own experience.  

The developer develops methods and tools for determining of the quantitative values of 

the proposed characteristic features. Image recognition processes of the selected class are 

presented in Fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1. Image recognition processes for one class. 

 

This diagram does not show the processes of learning and finding the closest 

template. There are many methods for finding the nearest template is developed. 

However, their implementation requires a lot costs of time and hardware. Also the 

learning mode of the system is not specified, which is used to form the template memory. 

The mechanism for object recognizing in an image with different forms of its 

representation was not found. The example of representation of images of an apple and 

a pear on fig. 2 is depicted. The image shows two objects that are not significantly 

different in shape. However, it is very difficult for the system to distinguish them from 

each other. At the same time, the human visual channel easily and quickly recognizes 

both objects. 
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Fig. 2. The image recognition of the same class of affiliation in different forms of 

representation. 

 

The recognition time of such images is different, but the result is the same. 

It is proposed to reduce the number of characteristic features, which has reduced the 

number of computational operations. This approach presents the image as a set of 

quantitative values of one characteristic feature that fully describes all the properties of 

images. 

Studies have shown that contour shapes with the main characteristic elements of 

images affect the recognition result. For different forms of images of the same class, 

different time is spent to obtaining of the result of recognition. Representation of images 

as a set of quantitative values of one characteristic feature has reduced the time it takes 

to recognize and calculate these quantitative values. 
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DATA VISUALIZATION WITH IMMERSIVE TECHNOLOGIES ON MOBILE 

AND STANDALONE PLATFORMS 

 

One of the main goals of data visualization is to provide a better, more intuitive 

understanding of complex information. High dimensionality was always a problem for 

data scientists and visualizers. Not only it’s hard to represent properly, but explorative 

analysis of high-dimensional data and development of robust algorithms for problems it 

presents is a challenge on itself. Although subtracting one dimension from infinite 

possible number would not solve the issue entirely, stepping forward from 2d plots and 

2d projections of 3d plots to a more interactive and immersive 3d plots approach would 

bring a number of benefits. 

Studies have shown that subjects who examined datasets using immersive 

technologies, like Virtual Reality Head Mounted Displays, perform with lower error rate 

and were more accurate on outlier detection, than those working with traditional 2d 

scatterplots or 3d plots in software with 3d viewports [1]. Furthermore, the user 

navigation around plots in 3d space in case of virtual environment was more concise 

compared to one in regular 3d viewport. However, subjects faced steeper learning curve 

while using HMDs and many admitted to feeling more comfortable with traditional 2d 

plots workflow. The reason behind this is that the user experience design in Extended 

Reality (whether it's Augmented or Virtual Reality) has not yet reached a proper 

consensus, despite 3d environment being more natural to humans. 

Numerous commercial and research projects were launched to provide virtual 

environments to bring better insights for business analysts and data scientists, like 

Virtualitics and 3Data. However most of them are based on either Discrete HMDs, like 

HTC Vive and Oculus Rift or expensive integrated HMDs, like Microsoft HoloLens and 

Google Glass. Problem is, tethered HMDs do not support six degrees of freedom 

movement on their own. They require a complicated setup of external sensors (cameras) 

for outside-in tracking, powerful workstation-grade PCs for all of computations. 

Additionally, to decrease latency, most of them are wired, so they lose in mobility greatly. 

Standalone platforms, as the aforementioned HoloLens and AR-enabled 

smartphones with AR Core or AR Kit support, provide 6DoF with more convenient 

inside-out tracking using internal sensors. It deprecates the need of expensive hardware 

setup and makes the technology more agile to the environment [2]. However, mobile 

platforms bring their own drawbacks: lack of computational power, heat management 

and battery life longevity. 
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Although limited in their own way, standalone and mobile platforms should finally 

make immersive technologies widely available, which makes optimization worth the 

effort. 
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AUTOMATIC STROKE LESIONS SEGMENTATION ON BRAIN MRI 
Stroke is one of the leading causes of morbidity, death and long-term disability 

worldwide. According to the World Health Organization, about 15 million people suffer 
from stroke each year. Clinical diagnosis of the stroke requires high-resolution 
neuroimaging and subsequent segmentation of the lesions. Neuroimaging studies have 
shown potential in identifying robust biomarkers of stroke recovery, the process which 
is still not fully understood. Measuring the size, location and overlap of the stroke lesions 
with the existing brain regions and structures could be potentially used to predict the 
likelihood of one's recovery and suggest which treatments may be maximally effective 
for each individual [1]. Currently, manual tracing is the gold standard for lesion 
segmentation, however, in case of large-scale neuroimaging studies, it becomes a tedious, 
labor-intensive and time-consuming task that requires domain expertise. The most 
common neuroimaging techniques for stroke diagnosis are CT and MRI, with the latter 
allowing to detect the lesions more accurately and identify the severity of some types of 
stroke. 

In this abstract, we offer an approach for stroke lesions segmentation in T1-
weighted (T1w) scans, one of the most common MRI sequences.  

State of the art. To date, the majority of lesion segmentation algorithms are focused 
on acute stroke research. Acute neuroimaging is typically acquired within the first few 
days after the stroke and includes multimodal MRI sequences (such as diffusion-
weighted imaging, perfusion-weighted imaging, T2-FLAIR imaging, and others). 
Research attention is aimed at developing optimal algorithms for quick lesion 
segmentation and prediction of gross clinical outcomes using these multimodal 
sequences.  Ischemic Stroke Lesion Segmentation (ISLES) challenge is an annual 
satellite challenge of the Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention 
(MICCAI) meeting that provides a standardized multimodal clinical MRI dataset of 
approximately 50-100 brains with manually segmented lesions. It is an excellent 
initiative that encourages research groups to use the dataset to evaluate their lesion 
segmentation algorithms and compare their results to that of other groups. According to 
the results presented in September 2018, deep learning methods took the winning places 
and demonstrated the best accuracy. The first three winners of the challenge proposed 
the following algorithms: 3D Multi-scale U-Net with Atrous Convolution, 2D 
Convolutional Neural Network and Novel Loss Function, Ensembles of Modalities 
Fused Model [2].  

However, these algorithms are not easily translatable to the high-quality T1-
weighted MRIs typically found in stroke rehabilitation research. There are few semi-
automated and fully-automated approaches for unimodal T1w MRI lesion segmentation. 
Among semi-automated software, Clusterize Toolbox stands out as the only software 
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developed specifically for lesion segmentation on T1w MRIs and includes the automated 
preprocessing step followed by a manual cluster selection step [3]. Among fully-
automated software three following currently available approaches exist. The automated 
lesion identification toolbox (ALI) is an unsupervised method that performs outlier 
detection to segment lesions using a fuzzy c-means algorithm. The lesion_gnb approach 
is a supervised method that performs Gaussian naïve Bayes (GNB) classification for the 
automated delineation of chronic stroke lesions. Lesion identification with neighborhood 
data analysis (LINDA) is a supervised method that relies on feature detection and uses a 
random forest (RF) algorithm to train and classify lesioned voxels [3]. 

Offered approach. We suggest using a modified version of fuzzy c-means 
clustering (FCM) in order to improve the accuracy and the processing time of 
segmentation compared to conventional FCM. Standard FCM does not take any spatial 
information into account and relies only on the gray levels. The proposed method for 
automatic lesions segmentation uses outlier detection and improved fuzzy c-means 
algorithm, introducing spatial parameter [4]. The outlier detection procedure includes a 
voxel-wise comparison between healthy and non-healthy tissue using a healthy dataset 
to define the healthy tissue. 

The data was obtained from the Anatomical Tracings of Lesions After Stroke 
(ATLAS) database that contains 304 T1w MRIs with manually segmented lesions and 
metadata including the type of stroke, primary lesion location, vascular territory, and 
intensity of white matter disease [5]. In order to read and preprocess the data provided in 
NIfTI1 format Python package NiBabel is used.  

Expected results. We aim to implement a fully-automated system for stroke lesions 
segmentation based on T1w MRI and improve the accuracy of the existing algorithm 
based on conventional FCM. 

Conclusions. The existing methods for automatic stroke lesions segmentation 
mostly focus on acute research, using multimodal MRI sequences data. However, for a 
large-scale rehabilitation research acquiring multimodal MRIs is problematic due to 
financial and time constraints. Besides, on later chronic stages, the swelling and 
inflammation are no longer visible. Typically, high-quality unimodal T1w MRI is 
acquired at later stroke stages to define the lesions. Large-scale neuroimaging studies 
based on T1w MRIs have shown potential in predicting the likelihood of stroke recovery 
and thus, improving automatic lesion segmentation algorithms is a promising research 
field. We proposed the fully-automated approach for lesions segmentation on T1w MRI 
based on outlier detection using improved FCM algorithm. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

РОСЛИННИЦТВА 

 

Існуючі способи керування агробіологічним станом грунтового середовища 

за наявними методиками не враховують варіабельності їх параметрів по площі 

сільськогосподарських угідь [1-7]. У цьому сенсі набуває актуальності розробка та 

використання принципово нового класу сільськогосподарських машин – 

інформаційно-технічних систем оперативного моніторингу стану 

сільськогосподарських угідь. 

Інформаційно-технічні системи локального оперативного моніторингу 

агробіологічного стану сільськогосподарських угідь використовують: перед 

виконанням технологічної операції, одночасно з виконанням технологічної 

операції (сівба, внесення мінеральних добрив тощо); протягом вегетації та після 

збирання врожаю. 

Найбільш ефективним способом оперативного моніторингу 

агробіологічного стану сільськогосподарських угідь є вимірювання 

електропровідних характеристик грунтового середовища. Електропровідні 

властивості грунтового середовища є комплексним показником його 

агробіологічного стану, який враховує твердість вологість, вміст поживних 

речовин у грунті, насиченість основами, ємність катіонного обміну тощо.  

 
Рис. 1. Загальний вигляд 

технічної системи оперативного 

моніторингу стану ґрунтового 

середовища (вид зверху). 

 
Рис. 2. Загальний вигляд технічної 

системи оперативного моніторингу 

стану ґрунтового середовища (вид 

збоку). 
На рис. 1, 2 – зображено загальний вигляд інформаційно-технічної системи 
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локального оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь (вид 

зверху), рис. 6 – зображено загальний вигляд інформаційно-технічної системи 

локального оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь (вид 

збоку). 

Інформаційно-технічна система локального оперативного моніторингу стану 

сільськогосподарських угідь працює наступним чином: переміщення 

інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу стану 

сільськогосподарських угідь відбувається з використанням транспортного засобу 

за допомогою опорних коліс 1, на яких розміщується П-подібна рама 2 до якої за 

допомогою кріплення 3, приєднується повздовжня рама 4. До повздовжньої рами 

4 відбувається приєднання поперечної рами 5 до якої через шарніри 6, важелі 7 та 

стояки-пружини 8 кріпляться підважені копіювальні колеса 13 з робочими 

електродами 14. Регулювання глибини ходу робочих електродів 14 відбувається за 

допомогою копіювальних коліс 13, а за допомогою стояків-пружини 8, які 

прикріплені до обертового валу 10, гідроциліндру 11, кронштейну кріплення 12, 

відбувається притискання робочих електродів до поверхні поля та їх копіювання 

нерівностей. Реалізація механізму піднімання/опускання робочих електродів 14 

відбувається з використанням кронштейну 9, до якого приєднано гідроциліндр 11, 

який обертає вал 10 через кронштейн кріплення 12 (рис .2). 

Висновок. Результатом використання запропонованої системи у 

рослинництві на основі агробіологічних даних сільськогосподарських угідь є 

прибутку підвищення на 20-30% завдяки оптимізації норми висіву технологічного 

матеріалу із врахуванням агробіологічного стану сільськогосподарських угідь. 
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В зв'язку з наростаючими потребами в інформації по технологіям штучного 

інтелекту виникає необхідність в ефективному доступі до публікацій, що описують 

моделі і методи штучного інтелекту, до програмних компонентів і алгоритмів, які 

реалізують ту чи іншу інтелектуальну інформаційну технологію. Щоб 

задовольнити цю потребу, пропонується побудувати спеціалізований Інтернет-

портал знань, який забезпечить систематизацію знань і інформаційних ресурсів по 

штучному інтелекту, їх інтеграцію в єдиний інформаційний простір, а також 

змістовний доступ (пошук інформації в термінах предметної області порталу) і 

зручну навігацію по ньому [1]. Метою порталу знань є надання структурованої 

системи для зручного, комп'ютеризованого доступу до будь-якої інформації.  

Користувачами такого порталу можуть бути  науковці, які досліджують цей 

напрям, викладачі, які викладають дисципліни цього напряму, студенти, які 

навчаються по спеціальностям цього напряму,  фахівці, які розробляють програмні 

системи, призначені для застосування в технологіях штучного інтелекту.  

Портал знань має наступні головні призначення:   

 інтеграція і забезпечення доступу до власних ресурсів організації;  

 доступ до зовнішних  інформаційних ресурсів;  

 комунікаційний засіб, надання можливості обмінюватися  знаннями.  і 

обговорювати їх.  

Інформаційну основу порталу буде складати онтологія, що буде включати  

універсальну онтологію науки, що служить для представлення понять, необхідних 

для опису наукової діяльності та наукового знання в цілому,  онтологію предметної 

області, що представляє штучний інтелект як науковий напрям, а також онтологію 

навчальну. Важливими перевагами застосування онтологічного підходу є 

гнучкість систем, побудованих з використанням онтологій, здатність систем 

автоматично адаптуватися до різних структур, можливість подавати інформацію в 

явному вигляді та контролювати наявність та властивості будь-якого об’єкту, 

описаного в онтології, гарантуючи таким чином прозорість системи. 

Онтологія предметної області і онтологія навчального простору визначають 

систематизацію знань і інформаційних ресурсів, а отже зручність доступу до них 

[2]. Тому саме від них, в кінцевому рахунку, залежить корисність порталу для 

користувачів, описаних вище типів. Онтологію порталу знань можна описати у 
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вигляді множини виду: 

                                                P = (C, R, A, T, D, F)                                       (1) 

де C – множина класів, які описують поняття деякої предметної області; R – 

множина відношень, які задані на класах; A – множина атрибутів, які описують 

властивості понять і відношень; T – множина стандартних типів значень атрибутів; 

D – множина доменів; F – множина обмежень на значення атрибутів. 

Як правило, онтології застосовують для розв’язання задач подання знань про 

предметну галузь в явному вигляді для їх подальшого використання, створення 

компонентів системи, підтримки процесу відображення та розподілення схем баз 

даних і структур Web-сервісів та забезпечення взаємодії між програмними 

агентами. Для того щоб онтологія ефективно представляла знання про предметну 

область, вона повинна забезпечувати опис понять зі складною структурою і 

різноманітних семантичних зв'язків між ними [3]. 

До штучного інтелекту відносяться багато дисциплін в тому числі експертні 

системи, моделі представлення знань, нечіткі системи, інженерія знань, нейронні 

мережі, генетичні алгоритми, багатоагентні системи, онтологічні системи, 

когнітивне моделювання, машинне навчання, інтелектуальний аналіз даних та 

багато інших. Вводячи формальні описи понять штучного інтелекту у вигляді 

класів об'єктів і відносин між ними, онтологія порталу задає структури для 

представлення реальних даних і зв'язків між ними. З метою виявлення 

взаємозв’язку понять штучного інтелекту серед термінів доцільно виділити певні 

категорії термінів, які відображають структурні, прикладні, функціональні, 

процедурні характеристики предметної області.   

В процесі розробки онтології виділяються і формально описуються класи 

понять, пов'язані в ієрархію за допомогою відносин спадкування. Різні властивості 

кожного поняття описуються за допомогою атрибутів понять і обмежень, які 

накладені на область їх значень. Механізм успадкування визначено таким чином, 

що поняттю, що успадковується від батьківського поняття, передаються не тільки 

всі атрибути, але і  відносини. Властивості кожного поняття представляються за 

допомогою атрибутів і обмежень, які накладаються  на область їх значень, а також 

бінарних відносин, які пов'язують дане поняття з іншими поняттями. Самі дані на 

порталі представлені як безліч пов'язаних інформаційних об'єктів. Кожен 

інформаційний об’єкт відповідає певному класу понять онтології і являє собою 

опис деякого об'єкту предметної області. 
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АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ 

ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 
Сьогодні оцінювання атрибутів для нефункційних характеристик 

програмного забезпечення (ПЗ) відбувається лише на етапі оцінювання ПЗ для 
готового програмного коду [1]. Але всі необхідні атрибути закладено вже у 
специфікації вимог до ПЗ [1], тобто на основі специфікації вимог до ПЗ можна 
оцінити достатність інформації щодо майбутнього забезпечення нефункційних 
характеристик ПЗ. Якщо деякі атрибути відсутні, то у специфікації вимог 
недостатньо інформації для тієї чи іншої нефункційної характеристики. Для 
усунення недостатності інформації до розробників вхідної інформації необхідно 
сформувати повторний запит щодо вимог, які регламентують таку нефункційну 
характеристику, на основі якого вони повинні внести необхідні доповнення у 
вхідну інформацію при формуванні вимог до ПЗ.  

Одним з підходів виявлення факту недостатності інформації у специфікації 
вимог до ПЗ є оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 
вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій [2]. В рамках такого 
підходу розроблено теоретичні та прикладні засади інформаційної технології 
оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, 
зокрема, розроблено систему оцінювання достатності інформації щодо якості у 
специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій [2]. 

Дана система працює наступним чином:  
1) генерує та наповнює шаблони онтологій для визначення якості конкретного 

ПЗ (за стандартом ISO 25010 [3]);  
2) порівнює онтології для визначення якості конкретного ПЗ з відповідними 

базовими онтологіями предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» 
(частина «Якість ПЗ»);  

3) на основі порівняння онтологій, враховуючи критерій достатності 
інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, робить висновок про 
достатність або недостатність інформації щодо якості у специфікації вимог до 
конкретного ПЗ;  

4) якщо інформації щодо якості у специфікації достатньо, то продовжується 
робота над проектом за цією специфікацією;  

5) якщо інформації щодо якості у специфікації недостатньо, то формується 
запит на додавання інформації щодо вимог, які регламентують характеристики 
якості, у вхідну інформацію при формуванні вимог до ПЗ. Цей запит містить 
перелік атрибутів, для зазначення яких у специфікації вимог не вистачає 
інформації у бізнес-вимогах, а також рекомендовану пріоритетність доповнення 
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цих атрибутів у специфікацію (в залежності від важливості та вагомості того чи 
іншого атрибута). На наступному кроці здійснюється ітерація доповнення 
специфікації інформацією щодо якості ПЗ. 

Схема процесу оцінювання достатності інформації щодо якості у 
специфікаціях вимог до ПЗ представлена на рис. 1. 

 
Рис.1. Схема процесу оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ 
За аналогією, на основі порівняльного аналізу онтологій, можна оцінювати 

достатність інформації щодо решти нефункційних характеристик у специфікаціях 
вимог до ПЗ, але для цього потрібно розробити частини базової онтології 
предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» для нефункційних 
характеристик, використовуючи відповідні стандарти, що регламентують 
атрибути, на основі яких відбувається визначення та оцінювання тієї чи іншої 
нефункційної характеристики, на що й будуть спрямовані подальші зусилля 
авторів. 
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АНАЛІЗ ОНТОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 

КООПЕРАТИВНОЇ РОБОТОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ 

Швидкий розвиток технології робототехніки різко змінив модель взаємодії 

між роботом і людиною. Еволюція промислових роботів представлена на рис.1 [1]. 

 
Рис.1. Еволюція промислових роботів [1] 

Кооперативна робототехніка – це нова галузь промислової робототехніки, яка 

дає можливість спільного виробництва. Кооперативне виробництво значною 

мірою залежить від наявності кооперативного робота (кобота). Кобот, як правило, 

є роботом, який здатний безпечно працювати з людиною у спільному робочому 

середовищі, в той час як звичайний промисловий робот може працювати лише в 

ізоляції від робочого простору, оскільки маніпулює важкими об’єктами і є 

небезпечним для роботи в безпосередньому контакті з людиною [1]. Кобот змінює 

поняття автоматизації від повністю автоматизованих операцій до напівавтономних 

операцій, де рішення працівника впливатимуть на дії кобота і навпаки [2]. 

У кооперативній робототехніці як людина, так і робот виконують завдання 

над тим самим продуктом у спільній робочій області, але не одночасно. 

Об’єднання працівника та коботу в одній виробничій комірці може забезпечити 

простий і дешевий спосіб гнучкого налаштування виробництва, а також споіб 

адаптації до виробничих потреб у реальному часі без зупинки та змін виробничих 
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операцій [1].  

Тоді однією з найважливіших задач у цій галузі є представлення спільного 

виробничого середовища та компонентів. Кооперативне спільне виробниче 

середовище включає кобота, співробітників та інші компоненти виробництва (в т. 

ч. й продукт). Усі компоненти кооперативної системи виробництва повинні 

спілкуватися та обмінюватися своїми знаннями, обробляти загальну інформацію. 

Ці знання та інформація, як правило, подані природною мовою, яка є читабельною 

для людини та повинна бути зрозумілою для кобота. Тому є потреба забезпечити 

зрозумілість відповідних знань та інформації коботу, що можливо досягти за 

рахунок використання онтологій.  

Онтології – це формальні концепції конкретних предметних галузей. Вони 

дозволяють концептуалізувати домен фіксуванням сутностей та зв’язків у домені. 

Визначення, в яких зв’язках бере участь сутність, частково дозволяє зрозуміти її 

значення (вміст), оскільки це надає можливість бачити, де дана сутність входить у 

відношення з іншим доменом [3]. 

Перевагами використання онтологій є системний підхід до вивчення 

предметної галузі, можливість цілісного подання відомої інформації предметної 

галузі, виявлення дублювань та прогалин у знаннях на основі візуалізації відсутніх 

логічних зв'язків, можливість доступу, розуміння та аналізу інформації 

інтелектуальними та неінтелектуальними агентами (що є дуже актуальним при 

сучасному переході до ери семантичного вебу (Semantic web), коли ресурси 

повинні бути зрозумілими не тільки для людини, але й для агентів) [4]. 

Онтології визначаються як ключова технологія для розвитку семантичного 

вебу і відіграють критично важливу роль в організації опрацювання інформації на 

базі Web, її спільного використання та обміну нею між додатками [3]. 

Отже, актуальною задачею є розроблення багатофункціональної 

кооперативної робототехнічної системи на основі онтологічного підходу. 

У [2] запропоновано архітектуру Holon Control Architecture (HCA) на основі 

онтологічного підходу як рішення для обміну та передачі знань, необхідних для 

досягнення складних сценаріїв взаємодії між працівником і коботом.  
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ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ  ІНТЕГРОВАНОЇ  ЛІНГВІСТИЧНОЇ  БАЗИ  ДАНИХ  

У КОРПУСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

У зв’язку із зростанням інформатизації сучасного суспільства у галузі 

комп’ютерної лінгвістики особливого значення набувають ті електронні 

лінгвістичні продукти, які спрямовані на аналіз тексту і є пошуковими системами, 

здатними в автоматичному або автоматизованому режимі вилучати з тексту 

інформацію про мовні одиниці. Таку лінгвостатистичну інформацію можна 

отримати: 1) на базі великого масиву текстів; 2) за допомогою автоматичного 

лінгвістичного аналізу.  

Колективом лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології КНУ 

імені Тараса Шевченка було створено Корпус української мови [1] і розроблено 

методику формалізованого опису мовних одиниць різних рівнів тексту [2], [3]. На 

основі цієї методики укладено лінгвістичні бази даних (далі – БД), які формують 

комп’ютерну граматику української мови – науковий лінгвістичний апарат, що 

використовується в лінгвістичному анотуванні текстового матеріалу:  

параметризації українського тексту на морфологічному, морфемному, 

синтаксичному та семантичному рівнях його організації.  

Корпус української мови – це лінгвістична інформаційна система, яка 

працює на основі трьох взаємопов’язаних структурно-функціональних зон: 1) 

модуль-текст, у якому в електронній формі представлені параметризовані 

українськомовні тексти; 2) модуль-аналізатор, який на основі програм та 

лінгвістичних БД забезпечує автоматичний пошук та класифікацію мовних явищ; 

3) модуль-словник, в якому результати автоматичного аналізу тексту 

систематизуються в електронних словниках, представлених в Інтернеті для 

користувача [4]. Тобто, тільки третій модуль як результат роботи всіх систем 

бачить користувач: словники-конкорданси [1]; частотні словники лексем та 

словоформ за заданою вибіркою текстів [5]; автономні частотні словники, укладені 

за великими текстовими вибірками [6].  

Модуль-аналізатор Корпусу працює на основі інтегрованої 

текстоорієнтованої об’єктно-реляційної БД, що складається із шести 

взаємопов’язаних сателітних БД: 1) БД морфологічно параметризованих текстів 

(обсяг ~ 87 млн. слововживань); 2) морфологічна БД (обсяг ~ 3,5 мільйони 
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словоформ); 3) морфемно-словотвірна БД (обсяг ~ 200 тис. початкових форм, 

поділених на морфеми); 4) синтаксична БД; 5) семантична БД.  Початковою в 

комп’ютерній граматиці Корпусу є автоматична морфологічна анотація, яка 

здійснюється на основі морфологічної БД у момент введення тексту до Корпусу, в 

результаті формується  БД морфологічно параметризованих текстів. Тільки на 

основі цієї БД працюють всі інші БД.  

Роботу серверної частини інтегрованої БД Корпусу української мови 

забезпечують окремі програми-сателіти, які можуть виконувати такі функції: 1) 

забезпечують зв’язок БД текстів із лінгвістичними БД: морфологічною, морфемно-

словотвірною, синтаксичною та семантичною; 2) забезпечують роботу в 

автоматичному режимі пошуку і класифікації текстових слововживань і формують 

інвентар лексем (початкових форм) та словоформ; 4) формують словник-

конкорданс текстових слововживань; 5) формують автономні частотні словники 

лексем, словоформ, морфем, словосполучень, семантичних таксонів за 

обмеженими вибірками текстів. Структурна модель та пошуково-класифікаційні 

можливості інтегрованої БД Корпусу української мови будуть докладно 

представлені у конференційній доповіді.  

Корпус української мови дослідницький, і насамперед він потрібний 

лінгвістам як універсальна довідково-інформаційна система з української мови, 

лінгвістична база знань, яка відкриває для філологів-дослідників нові 

закономірності організації українськомовного тексту. Крім того, БД Корпусу 

можуть ефективно використовуватися у різних прикладних системах 

автоматичного пошуку та аналізу текстової інформації на матеріалі 

українськомовного тексту. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ  

 

В наш час практично кожен має власний ПК, нетбук, ноутбук чи інший 

подібний пристрій. Оскільки потужність комп’ютерної техніки збільшується, 

росте і кількість комп’ютерних програм і ігор, які в свою чергу більш вимогливі до 

апаратного забезпечення. Тому люди часто купують нові, більш потужні гаджети 

на заміну старим. Постає питання, куди дівати застарілу, вже не потрібну техніку. 

На даний момент існує безліч сервіс центрів, які займаються не тільки 

обслуговуванням комп’ютерної техніки, а й купівлею, реставрацією та продажем 

б/у техніки. Далеко не кожен покупець має достатній дохід, щоб дозволити собі 

новий пристрій. Таким чином, подібний сервіс – ідеальне місце, де можна 

придбати необхідний пристрій за більш прийнятною ціною. Проте, працівникам 

подібних сервіс-центрів доводиться витрачати багато часу на перевірку пристрою, 

перед тим як його купити чи продати. 

У доповіді представлена інформаційна технологія визначення стану 

персонального комп’ютера на основі нечіткої логіки [1] для комп’ютерних 

пристроїв з операційною системою Windows, яка значно полегшить та прискорить 

роботу працівників сервіс-центрів. Користувач легко зможе дізнатись 

найважливішу інформацію, про основні наявні компоненти комп’ютера та 

отримати оцінку його стану з рекомендацію про потенційну можливість 

ефективного його використання у таких сферах: ігри, музика, відео, навчання, 

офіс. 

Інформаційна технологія передбачає оброблення оцінок, отриманих з 

діагностичного модуля та з діаграми. Також, якщо тестується не ПК, а ноутбук, 

користувач матиме можливість ввести дані про його зовнішній стан і наявність 

пристрою відтворення звуку. Отримані з діагностичного модуля оцінки 

обробляються з використанням засобів нечіткої логіки та виводяться оцінки рівня 

приналежності комп’ютера до певної категорії у вигляді радарної діаграми. Крім 

цього інформаційна технологія передбачає можливість виводити і візуалізувати 

загальну оцінку комп’ютера на основі попередньо отриманих даних. 

Відповідно до запропонованої інформаційної технології було розроблено 

програмне забезпечення визначення стану персонального комп’ютера. Після 
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запуску програми користувачем, здійснюється отримання загальних оцінок кожної 

з основних комплектуючих, на основі яких і здійснюються подальші розрахунки. 

Користувач може переглянути початкові оцінки у відповідній таблиці (рис. 1). 

Якщо комп’ютер є не настільким ПК, а портативним (ноутбук), то при натисненні 

відповідної кнопки надається, або не надається можливість ввести дані про його 

зовнішній стан. Після введення даних про зовнішній стан відбувається етап 

оцінювання продуктивності комп’ютера, залежно від різних видів робіт, після 

чого, усі вирахувані оцінки реалізуються у вигляді радарних діаграм, котрі 

наочніше демонструють стан комп’ютера (рис. 1). 

Після усіх вищевказаних операцій, користувач має можливість отримати 

загальну оцінку стану комп’ютера, її графічне відображення у вигляді «ракети», 

що змінює свою позицію і «прогрес бара», що змінює свій колір залежно від оцінки  

та її словесний опис (рис. 1). 

  

 
Рисунок 1 – Кінцевий результат роботи програми 

 

В подальших дослідженнях для побудови подібних інформаційних технологій 

можна спробувати використати імпульсні нейронні мережі [2]. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ У 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  

 

 В роботі розглянуто програмне забезпечення для аналізу взаємозв’язків у 

соціальних мережах. Наведено його призначення, основні функціональні 

можливості. 
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In this paper the software for the analysis of interconnections in social networks. 
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Keywords: web technology, machine learning, data processing. 

 

Вступ. На сьогодні прийнято вважати, що соціальна мережа – це структура, 

що створена вузлами, об’єднаними за однією або кількома ознаками 

взаємозалежності, що представлені індивідуальними користувачами [1]. 

Важливим завданням є прогноз зв'язків в соціальних мережах [2].  

Постановка задачі. Програмне забезпечення має забезпечувати такі 

функції, як: синхронізація із більшістю соціальних мереж (Google, Facebook, 

Office365, Twitter, Instagram, GitHub, Slack), аналіз отриманих даних та  графічне 

представлення результатів,  сумісність певного роду вакансій із контактами у 

соціальних мережах, концептуальних пошук. 

Технології реалізації програмного забезпечення. Для реалізації 

програмної системи використано клієнт-серверну архітектуру. Спілкування 

клієнта з сервером здійснюється через REST API. Формат даних – JSON. Для 

реалізації серверної частини використано мови програмування Java та Python.  

Архітектура та основні функціональні можливості. Основний 

функціоналу програмного забезпечення можна виділити: 

1. Синхронізація з більшістю соціальних мереж (рис.1-2). 

2. Отримання результатів аналізу у вигляді графіків (рис.3-4).  



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

181 

 
Рис. 1,2 Процес синхронізації соціальних мереж 

 
Рис. 3,4 Процес синхронізації соціальних мереж 

Висновки. Розроблене програмне забезпечення дає змогу проаналізувати 

взаємозв’язки у соціальних мережах і використати отримані результати для 

визначення сумісності людей із відкритими вакансіями. 
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АВТОМАТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ НОВИН ТСН) 

 

У сучасній комп’ютерній лінгвістиці одним із актуальних напрямків 

досліджень став аналіз тональності тексту (Sentiment analysis). На сьогодні існує 

багато систем визначення тональності тексту, спрямованих на зіставлення 

продуктів і брендів відомих компаній, встановлення ставлення людей до подій та 

персоналій політичного життя країни тощо, наприклад, для англійської [1] та 

російської [2], [3] мов. На базі українськомовного тексту систем автоматичного 

сентимент-аналізу, спрямованих на визначення загальної емоційної складової 

тексту, на сьогодні не створено. Тому метою дослідження стало створення 

автоматичної системи визначення лексичної тональності публіцистичних текстів 

української мови. Обмеження дослідження лише лексичною тональністю було 

зумовлене двома чинниками: 1) серед експліцитних засобів вираження тональності 

тексту найефективніше емоційну функцію виконують слововживання та 

словосполучення [4], [5]; 2) пошук емотивної лексики в тексті за тональним 

словником (списками патернів) із застосуванням лінгвістичного аналізу – 

ефективний метод сентимент-аналізу. 

Створення системи автоматичного визначення лексичної тональності текстів 

української мови передбачало виконання таких завдань: 1) укласти тональний 

словник української лексики; 2) укласти базу даних публіцистичних текстів 

української мови; 3) розробити програмне забезпечення автоматичного аналізу 

тональності текстів; 4) проаналізувати ефективність роботи системи. 

Резидентний тональний словник укладався за семантичним словником 

таксонів лексики публіцистичного стилю Корпусу української мови (семантична 

токенізація лексики представлена у частотних словниках за обраним текстом у 

розділі «Статистика»[6]): за таксонами "негативна оцінка" та "позитивна оцінка" 

було автоматично укладено базу даних емотивних іменників, прикметників та 

дієслів обсягом 7975 слів, де кожному слову було приписано сентимент-оцінку 

(поле Sentiment: "+" – позитивна оцінка ; "-" – негативна оцінка) без маркування за 

емотивною шкалою. 

База даних публіцистичних текстів політичних новин обсягом 1800 текстів 

укладалася автоматично із сайту новин ТСН [7] (період листопад 2017 – березень 

2018 року) за допомогою бібліотеки scrapy [8]. 
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Програмне забезпечення, написане мовою Python, забезпечує виконання 

таких функцій системи: 1) зчитування текстів та лематизація слововживань тексту 

з використанням згенерованого списку лем «Великого електронного словника 

української мови» [8]; 2) зіставлення початкових форм резидентного словника бази 

даних текстів із резидентним тональним словником і маркування позитивної та 

негативної лексики тексту; 3) обчислення кількості негативних та позитивних 

слововживань у кожному тексті; 4) обчислення коефіцієнта негативної (Кн) та 

позитивної (Кп) тональності тексту: відсоткового відношення негативно та 

позитивно забарвлених слів до загальної кількості слововживань тексту. 

Визначені метричні тональні характеристики кожного тексту демонструють 

найрізноманітніші співвідношення негативної//позитивної лексики, тому було 

встановлено міру коефіцієнта тональності тексту (критичний показник): за умови 

зіставлення 2-ох коефіцієнтів тональності негативного та позитивного одного 

тексту вони повинні відрізнятися не менше ніж на 3,5. |Кн – Кп| ≥ 3,5 різниця “по 

модулю” коефіцієнтів встановлює тональність тексту: якщо Кн > Кп  на 3.5 і 

більше – негативна тональність; якщо Кп > Кн на 3.5 і більше – позитивна 

тональність. Усі інші тексти відносимо до емоційно-нейтральних. 

Створена автоматична система визначення лексичної тональності тексту 

демонструє лише перший етап створення автоматичного сентимент-аналізу, тому 

результати її роботи не можна оцінити як ефективний емотивний аналіз, проте, як 

свідчить дослідження, завдання визначення емоційно-оцінної лексики та лексико-

емотивної статистичної структури тексту система виконує. 
 

Список використаних джерел 

1. Wordnet[електронний ресурс].  – Режим доступу : http://sentiwordnet.isti.cnr.it 

2. TextTools [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://texttools.ru/ 

3. ВААЛ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vaal.ru/ 

4. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – 

М. : Наука, 1986. –143 с. 

5. Стадній А. С. Психолінгвістичний аспект емоційно-оцінної лексики Вісн. 

Дніпропетровського ун-ту. – Д., 2010. – Вип. 16, № 11, т. 18. – С. 321–325.  

6. Корпус української мови. – Режим доступу: http://www.mova.info/corpus2.aspx 

7. Сайт новин ТСН. – Режим доступу: https://tsn.ua/politika. 

8. Бібліотека scrapy. – Режим доступу: https://github.com/12bogdan03/TSN_news_parser. 

9. Великий електронний словник української мови. – Режим доступу: 

https://github.com/brown-uk/dict_uk. 

  

http://vaal.ru/
https://tsn.ua/politika
https://github.com/12bogdan03/TSN_news_parser


Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

184 

УДК 811.161.2’42:004 
1О.М. Зубань 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної 

лінгвістики 
2І.М. Дейнека  

Студентка 
1,2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 

 

АВТОМАТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ ТА СИНТАГМ 

(ФРАЗ) В УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ТЕКСТАХ 

Проблема визначення ключових слів за текстом є надзвичайно актуальною у 

сучасній комп’ютерній лінгвістиці, оскільки це завдання є передумовою 

вирішення не тільки задач інформаційного пошуку, а й таких задач автоматичного 

оброблення природної мови, як класифікація та кластеризація різних семантичних 

одиниць тексту, анотування та реферування тексту тощо. Тому у дослідженні було 

поставлено мету – здійснити апробацію двох методів Keyword Extraction: 

статистичного та графо-статистичного (на базі двох алгоритмів TextRank [1] та 

RAKE [2]) на матеріалі українськомовного тексту. 

Створення системи автоматичного визначення ключових слів (далі КС) та 

синтагм (фраз – КФ) передбачало виконання таких завдань: 1) укласти базу даних 

текстів української мови; 2) провести передоброблення текстових даних 

(токенізація, морфологічний аналіз, лематизація, видалення стоп-слів); 3) 

розробити програмне забезпечення для ранжування слів за абсолютною частотою 

та для алгоритмів TextRank та RAKE. 

База даних українськомовних текстів укладалась за матеріалами 

морфологічно анотованих текстів Корпусу української мови [3] і представляла 

генеральну сукупність обсягом 11 494 слововживання, структуровану на три 

зональні вибірки: художній стиль (5 новел М. Яцківа – обсяг 7696 слововживань); 

публіцистичний стиль (10 новин телеканалу ТСН – обсяг 2065слововживань); 

науковий стиль (5 статей із підручника з психологічних захворювань – обсяг 1733 

слововживання).  

На етапі попереднього оброблення текстових даних було розроблене 

програмне забезпечення мовою Python на основі морфологічно анотованого 

корпусу текстів, видалення стоп-слів здійснювалось на основі бібліотеки 

Stopwords for ukrainian language [3] з певними доповненнями. Також було 

розроблено програмне забезпечення (Python) атвоматичного частотного словника 

та двох алгоритмів. 

На вході системи – текст українською мовою, на виході:  

за статистичним методом – ранговий список лем тексту з їхніми 

абсолютними частотами:  
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за алгоритмом TextRank – ранговий список текстових словоформ за 

показником значущості вузлів графа: 

 
Значущість вершини в графі розраховується через значущості суміжних 

вершин. Ребром графа є будь-яке відношення між слововживаннями. Для завдання 

виділення КС відношення суміжності (спільної появи), задається відстанню між 

слововживаннями. Дві вершини є суміжними, якщо відповідні їм одиниці 

з'являються у вікні шириною 2 ≤ N ≤ 10. Після побудови графа виконується 

обчислення значущості вузлів, їх ранжування, і перші 5 – 20 зберігаються для 

подальшого оброблення як потенційні КС. Послідовності суміжних КС утворюють 

КФ, інші визначаються як ключові слова.  

за алгоритмом RAKE – ранговий список потенційних КФ із приписаним 

показником значущості (ваги):  

 
В алгоритмі Rake спочатку формується список потенційних КС за 

допомогою заданого словника роздільників фраз, а потім будується граф, 

вершинами якого є окремі слова. Значущість (вага) слова визначається набором 

показників: частоти появи вершини, ступеня вершини, відношення ступеня до 

частоти. Значущість потенційної КФ обчислюється як сума значущості кожного 

складового слова. До списку КФ тексту відбирається перша третина списку 

вершин, упорядкованого за спадом значущості елементів.  

Висновки: 

1. TextRank та RAKE алгоритми працюють ефективно на публіцистичних і 

наукових текстах, але є низькоефективними на матеріалі новел (художній стиль), 

що зумовлено: а) обмеженим обсягом резидентного морфологічного словника, 

оскільки у текстах М. Яцківа багато діалектизмів, які нерозпізнані лематизатором; 

б) орієнтацією алгоритмів на тексти англійської аналітичної мови, в якій структура 

речення відрізняється від структури речень української флективної мови.  

2. Список КС за результатами роботи алгоритму TextRank повністю 

входить до списку найчастотніших КС, отриманого за статистичним методом.  

3. Результати роботи RAKE-алгоритму можуть бути ефективно використані 

у створенні систем автоматичного реферування та анотування українськомовного 

тексту. 
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АВТОМАТИЧНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПОШУК ТЕКСТОВИХ СЕГМЕНТІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ WORD2VEC 

 

На сьогодні не вирішеною залишається проблема автоматичного визначення 

семантики слів природної мови. Існує багато гіпотез та методів, на основі яких 

лінгвісти та інформатики намагаються встановити ступінь семантичної кореляції 

між словами природної мови та «навчити» комп’ютер «розуміти» смисл тексту. 

Широкого розповсюдження в останні часи набула дистрибутивна семантика – 

галузь лінгвістики, що намагається вирахувати рівень семантичної близькості між 

лінгвістичними одиницями на основі їх дистрибуції (розподілу) в текстових 

корпусах. У процесі досліджень було створено різні моделі дистрибутивної 

семантики. Класичним прикладом застосування принципів машинного навчання у 

дистрибутивній семантиці є  утиліта word2vec [1]. Попри визнання у науковому 

світі, word2vec досі не було застосовано для аналізу української мови.  

У дослідженні ставиться мета – застосувати модель word2vec у створенні 

програми автоматичного тематичного пошуку українськомовних текстових 

сегментів. 

У ході роботи було послідовно виконано такі завдання: 

1) опрацювати теоретичний матеріал, дослідити сутність основних понять 

дистрибутивної семантики, методи та моделі її опису; 

2) дослідити функції, структуру та ефективність результатів роботи моделі 

word2vec; 

3) розробити програмне забезпечення автоматичного пошуку семантично 

близьких текстових сегментів із використанням моделі word2vec; 

4) автоматично укласти текстову базу матеріалу апробації роботи створеної 

системи; 

5) перевірити ефективність роботи системи для українськомовних текстових 

сегментів; 

6) провести лінгвостатистичний аналіз отриманих результатів. 

У ході виконання поставлених завдань було використано попередньо 

натреновану модель векторних відображень слів проекту lang-uk 

(ubercorpus_lowercased_lemmatized_word2vec_300d). Оцінка ефективності роботи 

обраної моделі, визначена Тетяною Кодлюк, задовольняє потреби для створення 

експериментальної програми автоматичного тематичного пошуку [3]. Для оцінки 
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близькості порівнюваних векторів слів у контексті  були використані дві метрики: 

косинусна міра та евклідова відстань. Програмний код написано на мові Python 3.6.  

Роботу програми автоматичного тематичного пошуку можна звести до 

виконання таких основних завдань: 

1) створення моделі пошукової бази на основі бази текстових сегментів; 

2) завантаження пошукової моделі та моделі word2vec, зіставлення слів із їх 

векторними відображеннями; 

3) зіставлення векторного відображення слова-запиту із векторами кожного 

текстового сегмента із пошукової бази, обчислення метрик подібності; 

4) аналіз результатів зіставлення та виведення відповідних текстових 

сегментів. 

Отримані результати було проаналізовано за принципом входження слів із 

виведених сегментів у лексико-семантичне поле слова-запиту. На вхід подаються 

слова-гіпероніми високого ступеня узагальнення семантики, які можна 

співвіднести із загальними поняттями-темами. Для експерименту були обрані такі 

гіпероніми: зброя, нагорода, одяг, музика, час, колір, місто, страх, радість, їжа. 

Створена програма автоматичного тематичного пошуку працює із високим 

відсотком правильного розпізнавання. На виході отримуємо таблиці з десяти 

тематично споріднених  речень, знайдених окремо за різними метриками. 

Найкращі результати дає пошук за косинусною мірою з використанням 

нормованих векторів для слів із речень: середній результат для всіх слів – 61,5%  

правильних входжень. Це доводить, що вдосконалені пошукові системи, які 

базуються на дистрибутивних моделях, зокрема word2vec, можна вдало 

застосовувати для українськомовних текстів. 

Апробація програми автоматичного тематичного пошуку з використанням 

моделі word2vec показує ефективність її роботи. Таким чином, релевантність 

використання моделі word2vec для дослідження семантичних відношень між 

словами українського тексту підтверджено. Серед перспектив – вдосконалення 

створеної програми за допомогою використання іншого представлення векторного 

відображення текстових сегментів на основі векторних відображень слів, а також 

тренування дослідницьких моделей word2vec та використання їх для вирішення 

інших завдань, зокрема, зняття лексичної та граматичної омонімії слововживань 

тексту. 
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ВУГІЛЛЯ 

 

Cтруктура інформаційного забезпечення, що використовується в даний час 

для проектних рішень при розробці гірських пластів, наведена в [1]. Розробка 

геоінформаційного забезпечення (ГІС) відпрацювання запасів вугільних родовищ 

- завдання великої трудомісткості і ресурсоємності, вимагає інтеграції ряду 

обчислювальних і інформаційних засобів, а також застосування методів штучного 

інтелекту через необхідність конструювання та аналізу проектних рішень в умовах 

високої невизначеності. Центральний компонент інформаційного забезпечення 

для прийняття проектних рішень (СППР) - 3D-моделі вугільних родовищ, які 

побудовані в ГІС стандартними методами і не містять технічні умови на 

проектування в явному вигляді і не виробляють кластеризацию запасів (зонування) 

для подальшого оптимального вибору варіантів технології їх відпрацювання . Це 

не дозволяє в автоматизованому режимі досліджувати всі варіанти проектних 

рішень, прийнятних для заданих гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов. 

Одним з показників процентного вмісту порід у вугіллі, що характеризує його 

якість і область застосування кожної марки є зольність. Тому, питання її 

визначення приділяється велика увага [2]. У світовій практиці існують різні 

способи контролю зольності вугілля, що видобувається. Алгоритм роботи 

автоматизованої системи наведено в [3].  

Результати імітаційного моделювання розробленої методології визначення 

зольності на ділянці наведені на рис. 1 та рис.2. Програма реалізована на об'єктно-

орієнтованої мови програмування Delphi. З довідника необхідно вибрати групу 

вугілля, потім підгрупа вугілля. Відповідно до формули (1) [3] розраховується 

дійсна щільність вугілля. При заповненні бункера інформаційно-вимірювальна 

система дає на виході масу вугілля в заповненому бункері. Обсяг вугілля в бункери 

розраховується виходячи з рівня заповнення при відомих його характеристиках 

(діаметр основи і воронки, висота). Інтерфейс системи дозволяє побачити 

переміщення конвеєра і заповнення бункера, виміряна маса і розрахований 

показник зольності вугілля. Крім того, система будує інтерактивний графік 

залежності дійсної щільності вугілля від зольності. Рішення для автоматизації 

проектування гірничо-шахтного обладнання наведені в [3]. Методи передачі 

даннях по дротових і бездротових мереж, які застосовуються для даної 

інформаційної системи, описані в [4]. 
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Рис. 1. Імітаційне моделювання інформаційно-керуючої системи 

 

 
 Рис. 2. Графічне відображення результатів розрахунку зольності партії 

вугілля 
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АГЕНТО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 

АНАЛІЗУ ПОШИРЕННЯ ФЕЙКОВИХ НОВИН 

 

Так звана “жовта преса” має місце й значно впливає на кругообіг новин уже 

не один десяток років. Із появою онлайн соціальних мереж, поширення будь-якої 

інформації стало ще простішим, і, що важливо, ефективнішим. Окрім справжніх 

новин на перевірених інформаційних ресурсах, останнім часом усе більшого 

розголосу набувають новини вигадані, “фейкові”. Недавні дослідження 

стверджують, що фейкові новини здатні змінити хід навіть таких подій, як 

Президентські вибори 2016 у США [1]. 

Для боротьби із пропагандою вигаданих історій, необхідність якої очевидна, 

науковці запропонували ряд підходів. Одним з підходів є використання машинного 

навчання, а саме застосування методів deep learning [2]. Даний підхід побудований 

на класифікації виключно тексту, без фокусу на джерела. Інший підхід базується 

на класифікації веб-сайтів, які публікують новини. Існують інструменти, такі як 

fact-checking сайти, метою яких є перевірка джерел новин на наявність таких, що 

вводять в оману [3]. Відповідно, новини, які публікуються в соціальних мережах із 

посиланням на подібні сайти, автоматично вважаються фейковими [4]. 

        Метою даного дослідження є моделювання поширення інформації (у тому 

числі й фейкових новин) у соціальних мережах для визначення параметрів 

удосконалення агенто-орієнтованого підходу. 

Ідея агенто-орієнтованого моделювання соціальних мереж полягає в 

побудові моделі соціальної мережі для аналізу обміну інформації між 

користувачами [5]. Усі події в моделі (взаємодія між агентами, генерування 

контенту, його поширення) побудовані на використанні кінетичного методу 

Монте-Карло [6]. Модель мережі має вигляд графа, де вузли – це агенти 

(користувачі), а дуги – зв’язки між ними (одно- або двостороння підписка на 

оновлення в соціальних мережах). Для реалістичності, агентам надані 

характеристики належності до певного регіону й ідейної групи. Таким чином, 

агенти можуть обирати “підписуватись” на користувача, що говорить тою ж мовою 

й/або має таке ж переконання. Поширення новин між агентами базується на тому 

ж принципі: більш ймовірно, що користувач поділиться тим, у що вірить сам, і 

проігнорує новину, яка підтримує іншу сторону [5]. 

Побудовану мережу можливо візуалізувати як у варіанті користувачів та 

зв’язків між ними, так і у варіанті користувачів і повідомлень, якими вони 
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обмінюються, для наглядності поширення інформації (рис. 1). У даному прикладі 

зображений шлях повідомлення від користувача-автора до кінцевого через 

проміжного. 

 

 
Рисунок 1 - Візуалізація поширення повідомлень між користувачами 

За результатами моделювання запропоновано додавати до характеристики 

агентів нову - сприйнятливість. Вона покликана оцінити, за якого рівня 

внутрішнього переконання агента та зовнішнього впливу (повідомлення, що 

підтримують іншу ідею, від користувачів, за якими слідкує даний), він здатен 

змінити власне переконання. Внутрішнє переконання задається в попередньому 

описанні агента, а зовнішній вплив залежить від кількості інформації 

протилежного переконання, якою оточений агент. Ідея аналізу сприйнятливості 

нагадує роботу імунітету людини. 
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Новий напрям розвитку сучасних інтелектуальних інформаційних 

технологій пов'язаний з програмними агентами (ПА) - парадигмою програмування, 

що дає змогу перейти на більш інтелектуальний рівень взаємодії користувача з 

програмним і апаратним забезпеченням. Сучасний розвиток і прогрес в методах 

збору, зберігання і обробки даних дозволив багатьом організаціям збирати 

величезні масиви даних, які необхідно аналізувати. Обсяги цих даних настільки 

великі, що можливостей експертів вже не вистачає, все це породило попит на 

методи автоматичного дослідження (аналізу) даних, яких з кожним роком стає 

більше.  

Дерево рішень – один з методів автоматичного аналізу даних. Вперше ідеї 

створення  «дерева рішень» знаходять у роботах Карла Ховланда та Ерла Ханта в 

кінці 50-х років 20 століття. Основною роботою, яка дала початок для розвитку 

напряму стала книга Ханта Е., Мерина Ж., Стоуна П. – «Experiments in Induction», 

яка побачила світ у 1966 році [3]. 

Алгоритм «дерев рішення» можна застосовувати в багатьох галузях  і сферах 

діяльності, серед яких і реклама. Суть технології рекламної стратегії полягає у 

тому, що на основі історії покупок система обирає ряд товарів, що потрібно 

запропонувати користувачу. За допомогою нейронних мереж, які побудовані за 

алгоритмам дерев рішень, можна розробити  рекламну технологію, що 

автоматизовано обирає певний рекламний об’єкт, що може зацікавити користувача 

та має максимальну ймовірність покупки. 

Дерева рішень - це спосіб представлення правил в ієрархічній, послідовної 

структурі, де кожному об'єкту відповідає єдиний вузол, що дає рішень [1]. 

Область застосування дерева рішень в даний час широка, але все завдання, 

які вирішуються цим апаратом можуть бути об'єднані в наступні три класи: 

 Опис даних: Дерева рішень дозволяють зберігати інформацію про дані 

в компактній формі, замість них ми можемо зберігати дерево рішень, яке містить 

точний опис об'єктів. 

 Класифікація: Дерева рішень відмінно справляються з завданнями 

класифікації, тобто віднесення об'єктів до одного з заздалегідь відомих класів. 
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Цільова змінна повинна мати дискретні значення. 

 Регресія: Якщо цільова змінна має безперервні значення, дерева 

рішень дозволяють встановити залежність цільової змінної від незалежних 

(вхідних) змінних. Наприклад, до цього класу належать задачі чисельного 

прогнозування (передбачення значень цільової змінної).[4] 

У доповіді пропонується вирішити задачу навчання нейронної мережі, яка б 

за допомогою дерев рішення змогла б точно обирати об’єкти для рекламної цілі. 

Дерево рішень зроблено на основі алгоритмів C4.5 та  CART.  

CART (Classification and Regression Tree) - це алгоритм побудови бінарного 

дерева рішень - дихотомічної класифікаційної моделі. Кожен вузол дерева при 

розбитті має тільки двох нащадків [2].  

C4.5 - алгоритм побудови дерева рішень, кількість нащадків у вузла не 

обмежена [1]. 

У доповіді показано всі етапи побудови дерева рішення, атрибути,  привила 

та алгоритми.  

Висновки. За допомогою методу автоматичного аналізу даних – «дерева 

рішення» можна розробити систему, яка автоматично визначає товар, який 

рекламувати користувачу. Вдалим комбінуванням використання нейронних мереж 

та еволюційних алгоритмів можна досягти  більш точного результату за для 

рекламних цілей. 
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ТЕХНОЛОГІІ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ В ЗАДАЧАХ ПРОЕКТУВАННЯ 

АДАПТИВНОЇ ВЕРСТКИ 

 

Як відомо, технології глибинного навчання спрямовані на автоматизацію 

мануальної людської праці, економію матеріальних ресурсів та ресурсів часу. 

Один із її напрямків, що активно розвивається, грунтується на теорії розпізнавання 

образів.  

 Розпізнавання образів (pattern recognition) — це розділ теорії штучного 

інтелекту (artificial intelligence), що вивчає методи класифікації об’єктів. За 

традицією об’єкт, що піддається класифікації, називається образом (pattern). 

Образом може бути цифрова фотографія (розпізнавання зображень), буква або 

цифра (розпізнавання символів), запис мови (розпізнавання мови) тощо.  [1] 

З допомогою технології розпізнавання образів вирішується велика кількість 

задач: проблема ідентифікації особи (здійснення контролю при перетині кордону, 

отримання особою доступу до приміщень з обмеженим доступом, доступу до 

комп’ютерів та інформації); медична діагностика; генерація текстового опису 

зображення тощо. 

Проблема проектування та генерації адаптивної верстки для є досить 

важливою, так як даний процес є основою створення веб-інтерфейсів користувачів. 

Так як сьогодні все більшу частину часу людина проводить в інтернет-мережі, 

галузь веб-розробки стрімко розвивається, розширюється, все більша кількість 

робочої сили застосовується для веб-програмування.  

На сьогодні найбільшим бар'єром для автоматизації процесів створення 

адаптивної верстки є наявність перевірених, ефективних та мультифункціональних 

алгоритмів, тобто програмного забезпечення. 

Об’єктом дослідження є програмні мови для створення веб-сторінок - HTML 

та CSS. 

HTML (Hypertext Markup Language — мова гіпертекстової розмітки) служить 

для опису веб-сторінки, що зберігається у виді звичайного текстового файлу з 

розширенням *.htm або *.html. Головна мета HTML — описати формат вмісту веб-

сторінки, він описується з допомогою дескрипторів (тегів) HTML. Дескриптори 

визначають способи форматування тексту, служать розпізнавальними знаками 

зображень або таблиць, дозволяють зв'язувати слова або фрази з іншими веб-

сторінками в мережі Інтернет. [2] 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

195 

CSS (Cascading Style Sheets – каскадні таблиці стилів) – спеціальна мова, що 

використовується для опису зовнішнього вигляду сторінок, написаних мовою 

HTML. З її допомогою також забезпечується адаптивність верстки для різних 

пристроїв, де відображаються готові веб-сторінки. 

Процес автоматизації адаптивної верстки передбачає побудову та тестування 

нейронної мережі, котра на вході приймає одне зображення веб-сторінки (макет) 

та генерує HTML та CSS код. Модель навчається, фіксуючи теги один за одним; 

для продукування кожного наступного тегу в якості вхідних даних 

використовуються пікселі того самого зображення, а також база знань, що 

складається з виявлених раніше тегів. Тобто, застосовується індуктивний підхід до 

навчання.  

Для обробки та виводу результату мережа містить два основні компоненти – 

той, що кодує дані, та той, що декодує зображення та базу тегів для формування 

нового тегу. Кодувальний компонент збирає властивості зображення, властивості 

тегу, співставляє властивостям зображення раніше виявлені теги та формує 

відповідність. Для вияву властивостей тегів вони конвертуються у векторне 

представлення з метою вияву залежностей між різними тегами.  Векторні 

представлення проходять через мережу довгої короткотермінової пам'яті, що 

повертає послідовність їх властивостей.   Властивості зображення виявляються за 

допомогою нейронної мережі CNN (згорткова нейронна мережа). 

Декодер створює новий тег на базі чергової властивості зображення з 

використанням попереднього досвіду.  Відповідності тег-властивість зображення 

проходять через мережу довгої короткотермінової пам’яті, на виході отримується 

одна нова властивість тегу. Далі ця властивість проходить через щільний шар 

(dense layer) з облонкою TimeDistributed для передбачення наступної відповідності 

властивість зображенния-тег. 

В якості основної мови програмування обрано Python, зокрема 

використовуються попередньо навчені моделі фреймворку Keras. 

Висновки. Робота присвячена дослідженню існуючих технологій 

розпізнавання зображень. Практична частина має на меті розробку алгоритмів 

формування бібліотеки тегів для автоматизації верстки веб-сторінок із готових 

зображень макетів сторінок.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 

ЕНТОМОФАГІВ 

 

На сьогодні отримання ентомологічних засобів захисту рослин гарантованої 

якості в умовах техноценозу є одним з пріоритетних завдань сільського 

господарства України через необхідність екологічно чистих продуктів харчування. 

Виробництво ентомофагів як складний біотехнічний об’єкт з позиції системного 

підходу уявляє собою динамічну систему з керуванням, що  укрупнено складається 

з підсистем розведення комахи-хазяїна, комахи-паразита (ентомофага), зберігання 

ентомофага та оцінки якості ентомологічної продукції, зв’язаних між собою 

матеріальними й інформаційними потоками. Якість ентомологічної продукції, що 

оцінюється за біологічними показниками (маса гусениць, яєць, імаго, статевий 

індекс, плодючість самиць та ін.), залежить від значної сукупності факторів 

(абіотичних, біотичних, технологічних); при цьому формалізація залежностей у 

багатьох випадках відсутня, експериментальна оцінка ступеня впливу факторів не 

завжди є можливою.  

Для підвищення ефективності виробництва ентомофагів актуальним 

питанням є керування за критерієм якості на основі застосування  комп’ютерно-

інтегрованих технологій, що містять інтелектуальні алгоритми обробки інформації 

із використанням методів нечіткого та нейро-нечіткого висновку, когнітивного 

аналізу, що обумовлено такими особливостями виробництва, як: неоднозначна 

поведінка біологічного об’єкту, дія збурень, врахування значної кількості 

взаємнопов’язаних факторів, прогнозування якості ентомологічної продукції  в 

умовах неповної вхідної інформації та присутність слабо-структурованих 

завдань [1]. 

З  метою спрощення наочного уявлення про структуру інформаційних потоків 

у виробництві ентомофагів, використовуючи когнітивний підхід [2] та результати 

наукових досліджень [3], запропоновано когнітивну модель контролю якості 

ентомологічної продукції (рис. 1), яка складається з: цільової вершини, вершин-

індикаторів та інтелектуальних вершин. У моделі А  (цільова вершина) – контроль 

якості ентомологічної продукції; вершини-індикатори: B, C, D, E – відповідно 

вхідний, вибірковий, виробничий та індивідуальний контроль; В1, В2, В3 – 
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контроль якості поживного  середовища комахи-хазяїна, стану обладнання та 

виробничих приміщень; С1 – вибірковий контроль за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

біологічними показниками з урахуванням факторів впливу, С2 – ранжування 

факторів браку, С21 – порушення циклу виробництва, С22 – невідповідність 

кліматичних параметрів (температури та відносної вологості повітря) в зоні 

розведення ентомокультур, С23 – тривале культивування потомства вихідної 

популяції, С24 – підвищена щільність популяції, С25 – низька якість маточної 

культури; D1 - спостереження за виконанням технологічного процесу,  D2 – 

контроль параметрів постадійного розвитку ентомокультур,  D21 – 

автоматизований контроль температури та відносної вологості повітря в зоні 

культивування ентомокультур, D22 – автоматизований контроль температури 

поживного середовища,  D23 – створення бази даних параметрів техноценозу, D24 

– прийняття рішень стосовно процесів розвитку ентомокультур в поживному 

середовищі;  E1 – контроль якості маточної культури, Е2 – контроль якості масової 

культури; F, G, H – інтелектуальні вершини: створення бази даних показників 

якості за дією параметрів постадійного розвитку та факторів впливу, бази знань на 

основі нечіткого висновку Мамдані [4], формування стратегій керування. 
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Рис. 1 – Когнітивна модель контролю якості ентомологічної 

продукції 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ 

ОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ 

НАЛЕЖНОСТІ 

 

Теорія нечітких множин (ТНМ) в даний час використовується як 

універсальний математичний апарат, сфера застосування якого для розв’язання 

задач в умовах невизначеності практично не обмежена. Разом з тим існують певні 

труднощі і некоректності застосування ТНМ, зокрема, в умовах недостатності 

інформації, коли задання функції належності (ФН) неможливе або пов'язане зі 

значними складнощами[1]. Апарат теорії грубих (або нечітких грубих) множин 

розширив можливості вирішення задач в умовах невизначеності [2], хоча при 

цьому поставив ряд нових проблем. 

Невизначеність широке поняття, яке включає досить велику кількість НЕ-

факторів [3], де нечіткість, для якої власне і була розроблена ТНМ, є тільки одним 

з НЕ-факторів. 

Існує науковий і практичний інтерес проаналізувати можливість уявлення 

феномена нечіткості, не вдаючись до поняття ФН як відображення значущості (в 

сенсі Л. Заде), маючи математичний апарат, який дає теорія і практика обробки 

сигналів, і розглядати отриманий результат як попередню обробку - додаткову (до 

ТНМ), що дає можливість розширення класу задач, які вирішуються в умовах 

невизначеності. Крім того, надзвичайно важливим є питання розв’язання  задач 

нечіткої математики в умовах обмежених можливостей призначення ФН.  

В загальному випадку ТНМ працює саме з нечітким (розмитим) об'єктом, 

власне нечіткість моделюється неформальною ФН. У разі виконання недостатньо 

точних вимірювань (або ін. випадках, коли сукупність вимірювань може бути 

представлена 2-D матрицею), можна вважати, що вона являє собою добуток 2-х 

матриць, одна з яких - ідеальна матриця результатів вимірювань, 2-а матриця , т.зв. 

змішана матриця, або матриця впливу, що робить вплив на матрицю ідеальних 

вимірів. Завдання: знайти матрицю G і представити (інтерпретувати) матрицю F 

(значення якої в інтервалі [0,1]) як коефіцієнти значущості: A=FGT=
T

i
i

f g
i

 - 

декомпозиція матриці А: G -ідеальний сигнал (матриця), F - (оператор ) матриця, 

яка реалізує феномен нечіткості, А - реальний сигнал, {fi, gi}, i = 1, R - підмножина 
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упорядкованих пар (ПмУП). Звернемо увагу, що в даному випадку «значущість» 

може не збігатися з важливістю ФП в ТНМ. 

Сингулярна декомпозиція (SVD-процедура) є унікальною завдяки 

ортогональності обмежень: 

rr r
1

R
T T

r
r

,


  A = U S V s u v       (1) 

U, V - ортогональні, S - діагональ; сенс обмежень залежить від застосування. 

SVD-процедура ефективна для скорочення розмірності, отримання кращих rank-R 

апроксимацій через зріз SVD, формування ПмУП та ін.. Процедура створення 

тензор-даних від низькорозмірних вихідних даних називається тензоризацією, 

запропоновані способи генерації тензор-даних, зокрема, - реорганізація 

низькорозмірних структур даних. Вектори або матриці тензоризуються через 

підвищення порядку тензора, і можуть стискатися через декомпозицію тензорів, 

якщо вони допускають низькорангову апроксимацію тензора; цей принцип 

полегшує аналіз великих даних.  

Основна мета дослідження полягає в тому, щоб, з одного боку, теоретично 

показати наявність в складі універсальної множини, на якій сформована нечітка 

множина, прихованих знань, які, з іншого боку , в прикладному плані можливо 

використовувати в формі ПмУП, аналогічній нечіткій множині (але такій, що не 

збігається  з нею), в разі неможливості задання ФН, застосовуючи стандартний 

апарат нечіткої математики. 

В результаті дослідження встановлено, що існує можливість паралельного 

призначення ПмУП, значною мірою вільного від зазначених недоліків, тому що 

процедура формування підмножин впорядкованих пар, по-перше, в значній мірі 

формалізована, по-друге, дозволяє виявити приховані знання, що містяться в 

задачі, на основі тензорних декомпозицій. Паралельне використання НМ, 

сформованої евристично, і ПмУП, сформованої практично формальними 

методами, дозволяє істотно підвищити ефективність вирішення завдань в умовах 

невизначеності. 
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ РОЗПІЗНАВАННЯ СИМВОЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ОЗНАК ЛІНІЙНИХ СЕНСОРІВ 

 

В галузі штучного інтелекту однією з важливіших практичних задач є задача 

розпізнавання тексту та символів. Це окремий випадок загальної задачі 

класифікації об’єктів (сигналів, явищ, процесів). Оптичне розпізнавання тексту – 

це електронне переведення зображень рукописного, машинописного або 

друкованого тексту в послідовність кодів, що використовуються для 

представлення в текстовому редакторі. Розпізнавання широко використовується 

для конвертації книг і документів в електронний вигляд, для автоматизації систем 

обліку в бізнесі або для публікації тексту на веб-сторінці. Оптичне розпізнавання 

тексту дозволяє редагувати текст, здійснювати пошук слова або фрази, зберігати 

його в компактній формі, демонструвати або роздруковувати матеріал, не 

втрачаючи якості, аналізувати інформацію, а також застосовувати до тексту 

електронний переклад, форматування або перетворення в мовлення. Системи 

оптичного розпізнавання тексту вимагають калібрування для роботи з конкретним 

шрифтом. Зараз найпоширеніші, так звані, «інтелектуальні» системи, що 

розпізнають більшість шрифтів. Головним недоліком програмних засобів 

розпізнавання друкованих символів є їх невисока достовірність розпізнавання. 

Для подолання цього недоліку у доповіді пропонується використовувати для 

розпізнавання символів нейронну мережу зворотного поширення, але на входи 

мережі подавати не пікселі зображення символу, а значення так званих «лінійних 

рецепторів». Що це за рецептори? Рецептори представлені набором ліній з 

довільною довжиною і напрямком (рис. 1).  

Я
 

Рисунок 1 – Набір рецепторів для розпізнавання літери А 
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Будь-який рецептор матиме активоване значення ("0,5" у вхідному векторі), 

якщо він перетинає літеру і дезактивоване значення ("-0.5" у вхідному векторі), 

якщо він не перетинає літеру. Розмір вхідного вектору нейронної мережі 

дорівнюватиме кількості рецепторів. 

Перевага цього методу в тому, що ми знижуємо розмірність входу 

нейромережі, тобто замість, наприклад 625 входів (при розмірності символу 25х25 

пікселів), можемо використати, наприклад, 50 входів (при 50 рецепторах), тому 

розпізнавання буде набагато простішим. Набір рецепторів завжди можна легко 

змінити, так як вони визначені як лінії з двома координатами. Можна створити 

мінімальний набір рецепторів, який буде в змозі розпізнати весь навчальний набір, 

використовуючи лише найбільш істотні особливості літер. Для створення 

мінімального набіру рецепторів, спочатку потрібно згенерувати випадковим 

чином великий набір рецепторів, наприклад 500. Потім дослідити на навчальному 

наборі даних які із цих рецепторів є найбільш інформативними, та відфільтрувати 

початкову кількість рецепторів, залишивши наприклад 100 найкорисніших 

рецепторів. Потім, з відфільтрованими рецепторами можна проводити навчання 

нейромережі. 

В доповіді представлено програму розпізнавання символів на основі 

розробленої інформаційної технології. Програма була написана для операційної 

системи Windows за допомогою мови програмування високого рівня С# із 

застосування технології UML. Ефективність роботи програми розпізнавання 

символів залежить від правильного налаштування параметрів нейронної мережі та 

має підвищену достовірність розпізнавання (96,7%) порівняно із відомими 

програмами аналогічного функціонального призначення (91,8%). 

У подальших дослідженнях для побудови систем розпізнавання символів 

планується використовувати спайкінгові нейронні мережі [1]. Спайкінгові 

нейронні мережі мають гарні перспективи для апаратної реалізації [2] та найкраще 

підходять для побудови операційного ядра майбутніх нейрокомп’ютерів [3]. 
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ЕВОЛЮЦІЙНО-ІГРОВА МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 

НЕЙРОГЕНЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Актуальність роботи. Розвиток нейроподібних мереж і еволюційних 

обчислень досяг рівня можливості використання в розв’язані оптимізаційних 

задач, що в прикладному сенсі дає змогу розглядати задачі комбінаторної 

оптимізації, успішний розв’язок яких в свою чергу дозволяє підвищити 

ефективність експлуатації, обслуговування зокрема складних бортових авіаційних 

систем. З іншого боку, розвиток теорії розв’язання цілочисельних та 

комбінаторних задач оптимізації безпосередньо здійснюється під впливом запитів 

практики, зокрема необхідності здійснювати оптимальний вибір рішень на 

множині альтернатив. Вказані задачі відносяться до класу NP-складних, для яких 

на сьогодні не знайдено алгоритмів розв’язку, які мають поліноміальну складність, 

і крім того обґрунтованої відповіді на питання існування чи не існування таких 

алгоритмів на сьогодні також не існує. До сьогоднішнього дня розв’язок NP-

повних комбінаторних задач представлений багатьма методами і алгоритмами, але 

для практичного використання їх можливості обмежені «величезною 

розмірністю», яка притаманна цьому класу задач. Точні методи неефективні при 

великій кількості вхідних даних, а евристичні алгоритми можуть давати достатньо 

великі похибки. Стосовно реальних задач, велика кількість «класичних» методів 

не застосовні напряму, оскільки вимагається чітка формалізація конкретної 

розв’язуваної задачі. Це приводить до того, що фактично для розв’язання кожного 

класу задач необхідно відшукувати індивідуальний підхід. Ось чому один з 

напрямів, які дозволяють в значній мірі усунути перераховані недоліки є 

використання нейронних мереж і підкласу методів направленого випадково 

детермінованого пошуку – методів еволюційних обчислень. Ефективність даних 

підходів обумовлена паралельною обробкою інформації при реалізації перебору 

всієї множини альтернатив і використання елементів випадковості, які дозволяють 

аналізувати всю область розв’язків. Нейроні мережі і генетичні алгоритми не 

гарантують знаходження глобального розв’язку за поліноміальний час, але вони 

дозволяють знайти достатньо гарні або «раціональні» рішення дуже складних 

практичних задач пошуку за менший час ніж інші, як правило застосовні в цих 

випадках методи. 

Матеріали та результати досліджень. В процесі досліджень специфічних 

особливостей розробки нейрогенетичних технологій виникла ідея побудови 

ігрової моделі з використанням нейронної мережі та генетичного алгоритму для 

імітації можливих сценаріїв поведінки об’єкта в процесі набуття 

низькоінтелектуальних знань, еволюційного розвитку та самовдосконалення. 
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Створений програмний засіб має декілька програм-аналогів, кожна з яких володіє 

власними перевагами і  недоліками. Наприклад, однією з вказаних програм 

моделювання штучного інтелекту еволюційної історії засобами генетичного 

алгоритму є програма SnakeFusion.  

SnakeFusion має простий застосунок для навчання нейронної мережі 

засобами генетичного алгоритму з відкритим сирцевим кодом, який написаний 

мовою Processing. Даний застосунок швидкий та легкий в освоєнні, дозволяє 

завантажувати контрольні приклади в процесі навчання, що підвищує якість 

навчання, але  користувач цим програмним засобом повинен мати сирцевий код 

програми: для виконання програми потрібно завантажити код в середовище 

Processing, неможливо налаштувати параметри роботи алгоритму без внесення 

змін в код, результати роботи застосунку ніде не зберігаються, що ускладнює 

дослідницьку діяльність в вказаному напрямі. 

З метою коректного вивчення ігрової моделі в процесі комп’ютерного 

експерименту, передбачалося імітування еволюційної історії «життя» і 

«інтелектуального розвитку» заданого об’єкту. Термін «еволюційна історія» 

(еволюція системи) в даному контексті трактувався як хронологічне 

впорядкування послідовностей «життів» об’єкту з спадкуванням інтелектуального 

розвитку на кожному наступному етапі еволюції. Тобто, поняття «еволюційна 

історія» і еволюція системи розглядались як синоніми. За основу 

експериментальної ігрової моделі була взята відома в усьому світі гра «Змійка».  

Створений програмний засіб складається із двох основних блоків: 

1. Блок навчання штучної нейронної мережі, який призначений для 

підвищення продуктивності штучної нейронної мережі із застосуванням 

неконтрольованого методу машинного навчання, де процес кластеризації 

забезпечує класичний генетичний алгоритм. 

2. Блок перевірки точності штучної нейронної мережі, який призначений 

для перевірки обчислювальних можливостей попередньо навченої штучної 

нейронної мережі шляхом створення «контрольної» особини популяції. 

Висновки.Розроблений програмний засіб дозволяє імітувати сценарії 

поведінки особин популяції протягом їхнього життєвого циклу, під час якого вони 

набувають низькоінтелектуальних знань, еволюціонують та дають нащадків, з 

яких формується нова популяція, після чого оцінюється пристосованість (якість) 

усіх особин. Кожна особина, включно з контрольною, має власну штучну 

нейронну мережу (ШНМ), синаптичні зв’язки якої представлені набором 

хромосом, якими оперує генетичний алгоритм. ШНМ імітує «мозок» особини, і 

саме вона керує її поведінкою. Особина навчається виживати в оточуючому 

середовищі, правила якого задаються навчальними або контрольними прикладами. 

Налаштування цих прикладів може здійснювати дослідник, після чого вони 

зберігаються у окремому файлі та стають доступними для завантаження та 

редагування.  
Список використаних джерел 
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РОЗПІЗНАВАННЯ СМАКІВ НА ОСНОВІ ІМПУЛЬСНОЇ НЕЙРОННОЇ 

МЕРЕЖІ 

 

Нейромережеві методи і засоби є незамінними при розв’язанні завдань 

розпізнавання образів різної природи (зображення, звуки, запахи, смаки і т. ін.). 

Людина сприймає образи за допомогою органів чуття (очі, вуха, ніс, язик та ін.), 

які є багатокомпонентними сенсорами (рецепторами), іншими словами – 

мультисенсорами. Ці мультисенсори видають багатоканальну інформацію у 

вигляді сукупності сигналів. Центральна нервова система (ЦНС) людини має 

справу не з самим образом, а з результатом дії цього образу на рецептори, тобто з 

сукупністю сигналів. Для ЦНС об'єктом обробки є сукупність сигналів, що 

генеруються рецепторами. 

Все частіше нейромережеві підходи застосовуються для розв’язання 

завдання розпізнавання смаків [1], а розв’язання цієї задачі вельми необхідне в 

таких сферах, як визначення діагнозу в медицині, визначення якості продуктів 

харчування, аналіз концентрації шкідливих речовин в екології ы т. п..  

Але прилади типу «електронний язик», що є на сьогоднішній день, ще далекі 

від досконалості. Частенько в них використовуються нейронні мережі на 

формальних нейронах, які пристосовані для розпізнавання не динамічних сигналів, 

а статичних векторних даних. Тому для їх використання доводиться 

перетворювати динамічні сигнали з виходів мультисенсорів смаків у вектори чисел 

(застосовуючи виділення ознак з сигналів або їх розкладання в будь-який 

функціональний ряд), а ці вектори потім розпізнавати за допомогою нейронних 

мереж на формальних нейронах. Тому такі нейромережеві методи і засоби 

характеризуються низькою швидкодією і втратою корисної інформації через її 

перетворення в іншу форму. Крім того, вони часто реалізуються програмно або 

програмно-апаратно, що, як відомо, не дозволяє мати мережі з великою кількістю 

нейронів і проводити їх швидке навчання, а це значно знижує такі їх 

експлуатаційні характеристики, як кількість розпізнаваних еталонів, достовірність 

розпізнавання, швидкість навчання, здатність до адаптації і донавчання і т. ін. 

Найбільшого ефекту можна досягти в разі використання таких нейронних 

мереж, які дозволяли б обробляти динамічні сигнали мультисенсорів смаків без їх 

попереднього перетворення. У доповіді обґрунтована перспективність 

застосування методів розпізнавання на основі імпульсних нейронних мереж [2]. 

Запропоновано використовувати метод розпізнавання смаків на основі імпульсної 
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нейронної мережі [3], який за рахунок відсутності попереднього перетворення 

сигналів мультисенсорів смаку у вектор ознак і отримання результату 

розпізнавання не пізніше моменту закінчення сигналів мультисенсорів смаку, 

дозволяє підвищити швидкодію процесу розпізнавання смаків. 

Розроблено комп'ютерну модель імпульсної нейронної мережі для 

розпізнавання сигналів мультисенсорів смаку, яка дозволяє проводити імітаційне 

моделювання проектованих інтелектуальних систем з метою оцінки їх основних 

параметрів і характеристик. 

Результати роботи можна використовувати в подальших дослідженнях для 

побудови конкретних нейромережевих систем розпізнавання сигналів 

мультисенсорів смаку і визначення впливу на достовірність розпізнавання таких їх 

показників, як кількість нейронів, співвідношення збуджувальних і гальмівних 

зв'язків, метод навчання, об'єм навчальної вибірки та інших, а також для 

моделювання нейромережевих систем для розв’язання інших когнітивних завдань. 

Тестування показало надійну роботу розробленого програмного забезпечення, 

дозволило виявити важливі залежності функціональних характеристик програми 

від параметрів використовуваної нейронної мережі. Крім того, імпульсні нейронні 

мережі мають гарні перспективи для апаратної реалізації [4] та найкраще підходять 

для побудови операційного ядра майбутніх нейрокомп’ютерів [5]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕНЕРАТОРІВ 

ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ МЕТОДАМИ МАШИННОГО 
НАВЧАННЯ 

 
У сучасних інформаційних технологіях переважна більшість даних 

зберігається і передається зашифрованими. Деяка інформація, зважаючи на її 
високий рівень секретності, вимагає методів шифрування підвищеної надійності. 
Так як, самі методи шифрування є загальнодоступними, то для забезпечення 
надійності вони використовують генератори випадкових і псевдовипадкових 
чисел, завдяки яким створюються ключі шифрування. Генератори 
псевдовипадкової послідовності повинні бути криптостійкі, інакше це може 
призвести до злому ключа. 

Перевірка випадкової згенерованої послідовності є однією з найважливіших 
областей сучасної криптографії. Всі тести, що наразі використовуються, є 
виключно статистичними – перевіряють якусь одну властивість істинно-
випадкової послідовності. 

До послідовності, щоб спробувати порівняти та оцінити властивості 
випадковості, можуть бути застосовані різні тести. Найбільш відомі методи 
тестування випадкових та псевдовипадкових послідовностей зібрані в 
статистичному пакеті Національного інституту стандартів і технологій (NIST), які 
застосовуються для виявлення відхилень бінарної послідовності від абсолютно 
випадкової [1]. 

Сформульовано статистичний тест для перевірки конкретної нульової 
гіпотези (Н0), а саме вибирається відповідна статистика випадковості, яка 
використовується для прийняття або відхилення нульової гіпотези. Найчастіше 
нульова гіпотеза полягає в тому, що послідовність є випадковою, та вибираються 
різні можливі статистики випадковості. 

Серед основних переваг такого підходу: чіткість, експертність, швидкість 
прийняття рішення, повторюваність. Подібний підхід до розв’язання проблеми 
виник через фактичну відсутність інших альтернатив та чітко виражений 
статистичний характер задачі. Основним недоліком цього підходу є те, що 
остаточний тест, для визначення чи є послідовність псевдовипадковою, не є 
«повним». Він складається з обмеженої кількості часткових перевірок, створених 
експертами. Серед таких: частотний побітовий та блочний тести, тести на 
послідовність однакових бітів та перекриваючих шаблонів, кумулятивних сум та 
тести на періодичність. Загалом, такий підхід є недостатньо гнучким та може 
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знаходити лише певні загальновідомі властивості невипадковості. 
У роботі розглядається задача дослідження ефективності генераторів 

псевдовипадкових чисел за допомогою методів машинного навчання. Саме 
машинне навчання є областю комп’ютерних методів та засобів, заснованих на 
методах штучного інтелекту, що дає можливість застосовувати різні напрямки 
виявлення закономірностей та правил у даних. Один з підвидів машинного 
навчання базується на формалізації знань експертів та перенесенні чітких 
конструкцій у бази знань комп’ютера. Такий метод покриває усі можливості, 
запропоновані бібліотекою статистичних детермінованих методів. Він дає 
необмежену можливість для розпізнавання доволі складних патернів у даних, 
прихованих для дослідників. Ефективність таких алгоритмів тоді буде цілком 
залежати від тренувальної вибірки. Машинне навчання має можливість 
узагальнити зусилля статистичних тестів та створити універсальний підхід, який 
би мав за мету здійснювати аналіз даних на наявність довільних функцій 
керування, а не лише перевірку наявності вже відомих шаблонів. 

Для поєднання таких властивостей запропонованої моделі, як 
універсальність, автоматичність, гнучкість, потенціальна необмеженість та 
переважна спрямованість на пошук залежностей було розглянуто ансамбль з таких 
методів машинного навчання, як дерево ухвалення рішень, бустингові алгоритми, 
рекурентні нейронні мережі, в тому числі LSTM-модель з довгою короткочасною 
пам’яттю [2]. 

 Усі моделі навчалися передбачувати наступний біт у бінарній 
послідовності, навчаючись на попередній історії. Зважаючи на можливі знайдені 
невипадковості, вони досягали нерівної ймовірності у визначенні наступного біту, 
що є індикатором невипадковості послідовності як такої. Використані методи дуже 
добре компенсують власні недоліки. Так дерево ухвалення рішень дуже добре 
працює на розпізнаванні кількісних, математичних та статистичних 
невипадковостей у даних, тоді як нейронні мережі неперевершені у знаходженні 
патернів та прихованих функцій керування. 

 За результатами проведених досліджень, нова модель, на основі машинного 
навчання, показала себе конкурентноспроможною серед існуючих алгоритмів та 
змогла розпізнати невипадкову послідовність, яку пропустили всі інші статистичні 
методи. 

Висновки. Аналіз ефективності генераторів псевдовипадкових 
послідовностей є нагальною проблемою кібербезпеки за умов використання більш 
досконалих методів шифрування та захисту інформації. Наявні способи показують 
низьку гнучкість та універсальність у засобах знаходження прихованих  шаблонів 
у даних. Для вирішення цієї проблеми запропоновано алгоритм на основі 
машинного навчання, який поєднує усі переваги статистичних методів та ще й має 
необмежений потенціал виявлення прихованих доволі складних функцій 
керування. 
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ПОБУДОВА РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИБОРУ МУЗИЧНИХ 

КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 

 

З розвитком інформаційних технологій та їх впровадженням у суспільне 

життя, виникає потреба пошуку акцентованої інформації в умовах невизначеності. 

Для вирішення таких задач в останній час створюються інтелектуальні 

рекомендаційні системи [1]. Популярність рекомендаційних систем зростає в 

кожному сегменті товарів і послуг, зокрема музичних. З соціально-економічної 

точки зору, такі системи є основним інструментом поширення нових композицій в 

сфері музики, сприяє просуванню цих композиції відповідно вподобань цільової 

аудиторії і стимулює користувачів набувати нові музичні треки. Крім цього такі 

системи значно скорочують час і полегшують пошук відповідних музичних 

композицій в умовах невизначеності. 

У теперішній час існують наступні типи рекомендаційних систем [2]: 

- засновані на контенті (Content-based) – аналізується контент предметів 

(жанри, виконавець, автор, слова) і на основі цих чинників складаються 

рекомендації користувачам; 

- засновані на користувачах (User-based) – для рекомендації використовується 

історія оцінок як самого користувача, так і інших користувачів; 

- засновані на предметах (Item-based) – рекомендації на основі використаних 

предметів; 

- гібридні системи – є найбільш ефективні рекомендаційні системи. У таких 

системах використовуються комбінації різних алгоритмів для отримання 

найкращого результату. 

Незважаючи на те, що гібридні системи є найбільш поширеними, в процесі їх 

функціонуванні виникає ряд проблем: 

- наявність даних про користувачів, що не піддаються моделюванню; 

- зниження швидкості формування рекомендацій для користувачів на великих 

масивах даних; 

- формування рекомендацій для нових користувачів, за умовою недостатньої 

інформації про їх вподобання. 

Для усунення зазначених проблем в останній час ефективно 

використовуються методи машинного навчання, а саме:  метод k-найближчих 

сусідів, алгоритм Байеса та метод сингулярного розкладання матриці (SVD) [3]. 
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Серед цих методів метод  SVD знаходить найбільш широке застосування на 

практиці. Основною проблемою цього методу є повільна швидкість обробки даних 

в онлайн-системах. З огляду на це пропонується удосконалити застосування 

методу SVD шляхом поєднання його з  методом градієнтного бустінгу [4]. Це 

дозволить скоротити час та збільшити швидкість обробки даних. 

Таким чином, впровадження рекомендаційних систем в музичні сервіси є 

важливим фактором задоволення потреб людей в музичних композиціях в їх 

повсякденному житті. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

ВОЛОНТЕРСТВА 

 

У наш час все більше набуває популярності залучення інтернет-ресурсів в 

повсякденне життя. Електронне волонтерство, на жаль, не дуже поширене серед 

користувачів мережі Інтернет. Для багатьох людей електронне волонтерство може 

стати найкращим способом залучення до цієї сфери, для інших додатком до 

звичайного волонтерства. Такий підхід є революційним і переносить звичайне 

волонтерство на новий рівень веб-технологій. Використання Інтернету та 

забезпечує волонтерську діяльність новими можливостями і робить її глобальною 

[1]. 

Електронне волонтерство – це неоплачувана діяльність, здійснюється вільно і 

свідомо на користь інших людей з єдиною умовою: діяльність здійснюється 

дистанційно за допомогою мережі Інтернету. З використанням нових технологій 

можна істотно вплинути на масштаб та реалізацію проектів [1].  

Прикладом електронного волонтерства планетарного масштабу є 

“Folding@Home” – проект розподілених обчислень, що проводиться під егідою 

Стенфордського університету. В Folding@Home беруть участь власники 

комп'ютерів, на яких виконуються невеличкі порції-завдання. Обчислення 

здійснюються в фоновому режимі з мінімальним пріоритетом. [2]. 

Іншим проектом глобального масштабу є “BOINC” – відкрита інфраструктура 

університету Берклі для мережевих обчислень. BOINC – це програмна платформа 

для реалізації проектів розподілених обчислень у широкому спектрі галузей[3].  

З огляду на масштабність та спеціалізованість описаних проектів на даний 

момент існує потреба в зручних веб-орієнтовних системах для підтримки 

волонтерської діяльності на місцевому рівні. 

Розглянемо методи, які можна застосувати для створення системи 

рейтингування волонтерів для веб-технології електронного волонтерства.    

Порівняємо наступні методи: 

 нейронні мережі; 

 генетичний алгоритм; 

 нечіткі множини. 

Нейроні мережі це системи, які мають таку архітектуру, використовування 
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якої дозволяє умовно імітувати роботу нейронів. Математична модель нейрона 

являє собою деякий універсальний нелінійний елемент із можливістю широкої 

зміни і настроювання його характеристик [4].   

Недоліком нейронних мереж для вирішення даного завдання є те, що 

нейронна мережа потребує громіздкого та довготривалого по часу навчання та 

моделювання. 

Генетичні алгоритми є могутнім засобом рішення різних комбінаторних задач 

адже являють собою методи, що відображають природну еволюцію вирішення 

проблем, і в першу чергу задач оптимізації [4]. 

Проте, генетичні алгоритми раціонально застосовувати там, де є чітко 

визначена мета та невелика кількість критеріїв. Недоліком є те, що генетичний 

алгоритм погано підходить для вирішення багатофакторних та 

багатокритеріальних задач. 

Нечіткі множини ідеально описують суб'єктну активність особи, що приймає 

рішення. Потужність і інтуїтивна простота нечітких множин як методології 

рішення виникаючих проблем гарантує її успішне використання у вбудованих 

системах контролю й аналізу інформації [5]. 

Перевагами  підходу із застосуванням нечітких множин є те, що він  успішно 

вирішує багатокритеріальні та багатофакторні задачі. Він найкраще підходить там, 

де повністю або частково використовуються лінгвістичні терми без адекватної 

числової відповідності.  

Отже порівнявши обрані методи можна зробити висновок, що застосування 

нечітких множин найкраще підходить для реалізації модулю рейтингування 

волонтерів, адже нечіткі множини найбільш вдало імітують процеси прийняття 

рішень людиною. 

Електронне волонтерство є досить актуальним в наш час. Існує багато різних 

напрямків реалізації в цій сфері. Разом з тим, актуальною є веб-технологія 

електронного волонтерства з  модулем рейтингування волонтерів із застосуванням 

теорії нечітких множин.  
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ТЕСТУВАННЯ «ВІКНО ДЖОХАРІ» 

 

На сьогоднішній день існує багато програмних систем, які 

використовуються для проведення психологічних тестів і реалізують різні методи 

оцінювання. Психологи використовують тест “Вікно Джохарі” для того щоб 

визначити, наскільки добре людина знає саму себе і допомогти зрозуміти їй  те, як  

до неї ставляться оточуючі.  

Шляхом опитувань оточуючих і самотестування можна заповнити вікно 

Джохарі. Під час проходження тесту (рисунок 1) суб’єкту дається список із 58 

прикметників, з якого йому треба вибрати ті, що найбільше характеризують його 

особистість. Кожен із знайомих або друзів суб’єкта вибирає ті  прикметники з 

списку, що на їхню думку, описують цього суб’єкта. Вибрані характеристики 

заносяться  в спеціальну таблицю [1]. 

 

 
Рисунок 1 –  Схема методу оцінювання 

 

Тестування "Вікно Джохарі" являє собою символічне зображення 

особистості людини. Візуально – це квадрат розділений на чотири частини, кожна 

з яких – частина інформації про людину, передана під час спілкування. 

 

Модель використовується для розуміння: 

– як особистість вибудовує контакт з іншими індивідуами у соціумі; 

– якою особистість уявляє себе в суспільстві; 

– як інші люди сприймають певного індивідума під час спілкування. 
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Після психологічного тестування користувач також отримує лінгвістичну 

характеристику своєї особистості. Для цього використовується нечітка логіка. 

Побудова моделей наближених роздумів людини і використання їх у 

комп'ютерних системах представляє сьогодні одну з найважливіших проблем 

науки. Для створення дійсно інтелектуальних систем, здатних адекватно 

взаємодіяти з людиною, необхідний був новий математичний апарат, що 

переводить невиразні і неоднозначні життєві твердження в мову чітких і 

формальних математичних формул [2]. 

Принцип двоетапної настройки нечітких баз знань. Відповідно до цього 

принципу, побудова моделі нелінійного об'єкта здійснюється в два етапи, які за 

аналогією з класичними методами можна вважати етапами структурної і 

параметричної ідентифікації. Налаштовуваними параметрами є ваги нечітких 

правил ЯКЩО-ТО і форми функцій приналежності. 

Перший етап є традиційним для технології нечітких експертних систем. На 

ньому здійснюється формування і груба настройка моделі об'єкта шляхом 

побудови бази знань за доступною експертною інформацією. Для грубої настройки 

ваг правил і форм функцій приналежності застосовується модифікований метод 

парних порівнянь Сааті.  

Чим вище професійний рівень експерта, тим вище адекватність нечіткої 

моделі, побудованої на етапі грубої настройки. Ця модель називається чистою 

експертною системою, оскільки для її побудови використовується тільки 

експертна інформація. Однак, ніхто не може гарантувати збіг результатів нечіткого 

логічного висновку (теорія) і експериментальних даних. Тому необхідний другий 

етап, на якому здійснюється тонка настройка нечіткої моделі шляхом її навчання 

по експериментальним даними. 

Етап тонкої настройки формуються як задача нелінійної оптимізації, яка 

може вирішуватися різними методами, серед яких найбільш універсальним є метод 

найшвидшого спуску. Однак, при великій кількості вхідних змінних і нечітких 

термів в базі знань, застосування методу найшвидшого спуску вимагає пошуку 

мінімуму з різних початкових точок, що суттєво збільшує витрати машинного 

часу. Тому пропонується тонка настройка нечіткої бази знань з застосуванням 

генетичних алгоритмів оптимізації. Ці алгоритми є аналогом випадкового пошуку, 

який ведеться одночасно з різних початкових точок, що скорочує час пошуку 

оптимальних параметрів нечіткої моделі [3]. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВОЛОНТЕРСТВА: 
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Кожен день все більше і більше людей хоче зробити світ кращим за 

допомогою волонтерської діяльності, пропонуючи свій час, знання та досвід. На 

жаль, в просторах інтернету існує обмежена кількість веб-ресурсів для 

волонтерства, більшість з них займаються “всеохоплюючою діяльністю” та 

знаходяться в іншому місті або, навіть, країні. Пошук потрібної діяльності може 

бути складним завданням. 

Волонтерство — це благодійна діяльність приватної особи, яка не вимагає 

фінансових пожертвувань від особи, а базується переважно на використанні часу 

та навичок цієї особи, які надаються особою на безоплатній основі [1]. 

Дивлячись на це, є доречним створення мобільного додатку, який допоможе 

автоматизувати волонтерську діяльність. У додатку користувачі зможуть 

створювати власні профілі (волонтер або звичайний користувач) та знаходити 

найкращі варіанти на основі своїх навичок, умінь та вподобань. Звичайні 

користувачі матимуть можливість публікувати власні події, які потребують 

допомоги волонтерів.  

На даний момент є декілька мобільних додатків для волонтерської 

діяльності, серед яких: PFA mobile Ukraine, Wake App in Peace, Volunteer Match. 

Вони мають суттєві відміності, але все ж стосуються волонтерства. 

PFA mobile Ukraine. Мобільний додаток, призначений для використання 

психологами, працівниками сфери психічного здоров’я, рятувальниками, які 

організовано надають першу допомогу дітям, родинам та дорослим, що 

постраждали внаслідок збройних конфліктів, терактів, ін. [2]. У додатку є 

електронна форма реєстрації даних, яка дозволяє зберегти інформацію про 

потерпілого, якому була надана допомога. Це дуже важлива опція, враховуючи 

кількості людей, з якими має поговорити фахівець під час рятувальних робіт. 

Програма буде корисною для тих, хто знаходиться поряд із людьми, які опинилися 

у важких стресових ситуаціях або пережили горе. Проте, додаток є обмеженим для 

інших користувачів. 

Volunteer Match. Це додаток, оснований на розташуванні, яке показує 

потребу у волонтерах поблизу. Пошук подій поруч. Безліч пропозицій по всьому 
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світу. Жива карта додатка, яка постійно оновлюється. Додаток має лише 

англійську мову. Створення платних подій та лише організаціями. Застарілий 

інтерфейс [3]. 

Особи, які шукають способи зробити свій внесок у волонтерську діяльність, 

можуть використовувати додаток для зв'язку користувачами, які потребують їх 

допомоги. Додаток дозволяє волонтерам створювати профіль, а також шукати 

події за допомогою місця розташування та власних інтересів. Волонтери 

використовувати фільтр пошуку на основі ключових. 

Коли користувач відкриває додаток, йому буде запропоновано визначити 

свою роль: волонтер чи користувач, який шукає добровольців. Після обрання ролі, 

відбудеться перехід до пошуку події у своїй місцевості, виходячи з географічного 

розташування мобільного пристрою. Також буде запропоновано додаткову 

фільтрацію, відповідно до власного вибору. Для покращення процесу реєстрації 

додаток включатиме соціальну автентифікацію. 

Переваги додатку: 

 Простий, повний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; 

 Проста функціональність 

 Особистий кабінет, з можливістю редагування власних даних; 

 Вибір ролі: волонтер чи користувач, який шукає добровольців; 

 Створення та редагування власних оголошень; 

 Пошук подій за допомогою географічного розташування мобільного 

пристрою. 

Актуальною є розробка мобільного додатку для волонтерства на базі 

операційної системи  Android. В даній роботі розглянуто аналоги, визначено їх 

переваги та недоліки і наведено особливості реалізації розроблюваного мобільного 

додатку для волонтерства. 
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ТАБЛИЧНО ЗАДАНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

 

Доступність і наявність інформації в наш час дозволяють вирішувати 

проблеми зі знаходження залежностей, прогнозування і пошуку оптимальних 

значень величин для неявно заданих функцій у широкому спектрі галузей. 

Найчастіше інформація передається і зберігається у табличних формах  
𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 𝑦 та за своїм змістом є таблично заданими залежностями виду: 

                       𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛),                                        (1) 

де f – функція залежності, що явно не задана. 

Саме тому, що існують великі обсяги інформації і є необхідність її аналізу, 

проблема оптимізації таблично заданих залежностей актуальна для вивчення. 

 Над вирішенням проблем оптимізації таблично заданих функцій у своїх 

роботах працювали такі вчені, як Струченков В.І., Харрингтон Дж., Есселінг К.С., 

Німвеген Х. та інші. Зазвичай, для розв’язання такого типу завдань 

використовують множинні лінійні регресії, метод групового урахування 

аргументів та метод моделювання за допомогою нейронних мереж. 

       Множинна лінійна регресія  базується на методі найменших квадратів, а 

тому має ряд обмежень, що часто ускладнюють використання цього методу. 

Наприклад, вимога щодо незалежності всіх векторів вхідних значень моделі й 

незалежності залишків. Також, варто зважати на те, що цей підхід вимагає підбору 

оптимального вигляду функцій перетворення регресорів, адже всі залежності між 

ними будуються надалі лінійно [1]. 

Нейронні мережі, як моделі невідомих залежностей, є досить потужним 

інструментом, проте їх використання потребує розв’язання задачі структурної та 

параметричної ідентифікації. На практиці не існує універсальної структури 

нейронної мережі для вирішення задачі встановлення кожної окремої залежності 

тому навіть ідеально підібраний розв’язок одного завдання важко масштабувати 

на інші. Тому кожне нове поставлене завдання вимагає визначення й генерації 

нейромережі нової будови [1]. 

Потужним інструментом ідентифікації залежностей є метод груповго 

урахування аргументів. Його основним недоліком є експоненціальний ріст часу 

розв’язання задачі зі збільшенням кількості вхідних змінних (кожна додаткова 

змінна подвоює час виконання). Ця властивість методу суттєво обмежує його 
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використання на слабко досліджених багатовимірних залежностях, де не можна 

однозначно відкинути частину регресорів [2]. 

У доповіді пропонується вирішити задачу максимізації таблично заданої 

функції в декілька етапів за допомогою використання еволюційних алгоритмів та 

нейронної мережі прямого поширення. Згідно з універсальною теоремою 

апроксимації, штучна нейронна мережа прямого поширення (англ. feed-forward; 

зв'язки мережі не утворюють циклів) з одним прихованим шаром може 

апроксимувати будь-яку неперервну функцію багатьох змінних з будь-якою 

точністю. Необхідною умовою є достатня кількість нейронів прихованого шару 

[3]. 

Знаходити оптимальну структуру нейронної мережі пропонується за 

допомогою побудови ансамблю нейронних мереж з різною кількістю нейронів з 

поступовим відбором мереж з мінімальною величиною помилки й рекомбінацією 

їх з використанням еволюційних алгоритмів з метою утворення нащадків з 

меншою величиною помилки. 

Після знаходження нейронної мережі з оптимальною структурою, що буде 

моделлю функції 𝑓 (1), застосовуючи еволюційні алгоритми,  буде знайдено 

цільовий екстремум функції 𝑓 на області допустимих значень.  

У доповіді буде показано, яким чином здійснювати підбір параметрів 

еволюційних алгоритмів, для того, щоб забезпечити максимальну швидкість 

збіжності та необхідну точність знаходження глобальних оптимумів.  

Висновки. Оптимізація таблично заданих функцій - нагальна проблема 

аналізу інформації у різних галузях.  Наявний класичний апарат роботи з таблично 

заданими функціями має ряд недоліків, що заважають вивести універсальний 

алгоритм вирішення таких завдань.  

Запропоновано використати комбінацію нейронних мереж та еволюційних 

алгоритмів для отримання більш точного та універсального методу аналізу 

таблично заданих функцій. 
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Останнім часом нейронні мережі є дуже популярною та чи не найбільш 

досліджуваною галуззю комп’ютерних наук. Нині важко знайти задачу або 

проблему, яку не намагались би вирішити за допомогою нейронних мереж. Раніше 

усі мали більш-менш рівні шанси на створення вдалої імперативної моделі. Але 

сьогодні більшість нейронних мереж, що використовується в індустрії, навчені на 

величезних датасетах та потужностях. Причому спостерігається тенденція, що з 

кожним роком їх архітектура стає простішою, а навчання більш довготривалим. 

Отже, дуже актуальними на сьогодні стають методи навчання нейронних мереж в 

умовах малих датасетів та потужностей. Наша робота присвячена саме таким 

методам тренування нейронних мереж. Відомо, що серед переможців різних 

змагань з розпізнавання зображень зустрічаються малі компанії та навіть окремі 

науковці. Але майже всі з цих переможців показали себе так добре тільки на 

змаганнях, де було заборонено використовувати дані, які не були надані 

організаторами. Так як, організатори таких змагань прекрасно розуміють, що без 

цього обмеження в малих компаніях та колективах науковців немає ніяких шансів 

порівняно з навченими нейромережами на величезних датасетах та потужностях.  

Один з найпопулярніших методів – це використання вже попередньо 

навченої моделі для нового малого датасету. Цей метод нині такий популярний 

тому, що існує багато відкритих вже навчених нейронних мереж на великих 

датасетах. Наприклад, легко знайти GoogLeNet[1], який вже навчений на 

ImageNet[2]. Далі розглянемо більш детально декілька алгоритмів.  

У методі тонкого налаштування згорткової нейронної мережі (Fine-tuning) 

[3] зрізається останній шар вже навченої моделі. Зазвичай він є повнозв’язним. На 

його місце ставиться новий шар такого ж типу, але вже з потрібною кількістю 

виходів. Тобто, по великому рахунку, ми навчаємо тільки останній шар з нуля та 

модифікуємо ваги інших шарів. Також іноді модифікують не усі ваги інших шарів, 

а тільки деяких. На практиці дуже добре себе показав підхід фіксування декількох 

ранніх шарів та налаштування інших. Цей підхід базується на  спостереженнях, що 

нижні шари знаходять більш загальні ознаки, а вищі – вже більш специфічні ознаки 

для датасету. Наприклад, в датасеті ImageNet міститься багато різних порід собак, 
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саме тому нейронні мережі, натреновані на цьому датасеті, містять вищі шари з 

ознаками, щоб відрізнити ці породи. Чому цей метод працює? Ми вже маємо шари, 

що вміють розпізнавати окремі ознаки. За комбінацією ознак було класифіковано 

якийсь певний клас об’єктів. В цьому алгоритмі ми «обнуляємо» комбінації ознак, 

але залишаємо самі ознаки.  Перевагами запропонованого алгоритму є те, що він 

легкий у реалізації, зрозумілий, швидкий, порівняно з навчанням нейронної мережі 

з нуля. Основним його недоліком є потреба у навчанні, яке може займати багато 

часу.   

Метод використання вже навченої мережі, як попереднього обробника [3] 

також добре себе показав на практиці. Суть його полягає в тому, що ми видаляємо 

останній шар, а те, що залишається, використовуємо як фіксований збирач 

особливостей для нового набору даних, вихід якого будемо класифікувати більш 

простим класифікатором. У цьому методі найпопулярнішими класифікаторами 

над збирачем особливостей є SVM або нейронна мережа з кількох повнозв’язаних 

шарів.  

Ще один із запропонованих у роботі методів – це використання 

генеративних моделей [4]. Його суть – використання двох нейронних мереж, де 

одна буде генерувати зображення, а друга буде навчатися на цих згенерованих 

зображеннях.  

Висновки. Методи навчання нейронних мереж в умовах малих датасетів є 

актуальною задачею сьогодення. З цією проблемою стикаються багато малих 

компаній. Саме тому такого роду дослідження є дуже перспективним напрямком. 

Їх результати будуть використовуватися для розв’язання реальних задач.  
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КВАНТОВИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ В ЗАДАЧІ 0-1 ПАКУВАННЯ 

МУЛЬТИПЛІКАТИВНОГО РЮКЗАКА 
 
Задача про мультиплікативний рюкзак є узагальненням більш простої 

дискретної комбінаторної задачі 0-1 упаковки рюкзака. До неї може бути зведено 
багато прикладних задач розподілу обмежених ресурсів.  

Задача полягає у розбитті множини n предметів на m підмножин, які не 
перетинаються та забезпечують максимальну сумарну вартість упакованих речей. 
При цьому об’єм кожного із наборів не може перевищувати максимальної ємності 
відповідного рюкзака Pi. Формально задача зводиться до знаходження такої 
матриці заповнення 𝑋: 𝑥𝑖,𝑗 ∈ {0,1}, 𝑖 ∈ {1, … , 𝑚}, 𝑗 ∈ {1, … , 𝑚}, яка забезпечує 

максимальне значення функції: 

𝐹(𝑥) = ∑ ∑ 𝜔𝑖 ∙ 𝑥𝑖,𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1
 

та задовільняє обмеженням: 

∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝑥𝑖,𝑗 ≤ 𝑃𝑗 ,    𝑗 ∈ {1, … , 𝑚}
𝑚

𝑖=1
 

тут: 𝜔𝑖 – вартість і-того предмету;  𝑝𝑖 – вага і-того предмету. 
Задача є NP-повною, тому знайти її точний розв’язок навіть при відносно 
невеликих значеннях параметрів n та m практично неможливо. Ефективними в 
цьому випадку є евристичні алгоритми, які дозволяють отримати близькі до 
оптимального розв’язки задач великої розмірності за прийнятний час. Одним із 
таких підходів є квантовий генетичний алгоритм (QGA), робота якого 
грунтується на поєднанні ідей квантових обчислень та технології класичних 
генетичних алгоритмів [1,2]. Завдяки автоматичному балансу між механізмами 
локального та глобального пошуку QGA вважається одними із найбільш 
ефективних для вирішення задач оптимізації великої розмірності. 
У раніше проведених дослідженнях [3] було проілюстровано переваги переходу 
від кубітного до кудітного представлення при реалізації QGA. Кудіт є квантовою 
системою, яка може перебувати в одому із m базових станів |1〉, |2〉, … |𝑚〉, чи 
стані їх суперпозиції: 

|𝑞〉 = α1|0〉 + α2|1〉 + ⋯ + αm+1|𝑚〉 
із умовою нормування: 

𝛼1
2 + 𝛼2

2 + ⋯ + 𝛼𝑚+1
2  

Для задачі про мультиплікативний рюкзак одна особина популяції являє 
собою набір n незалежних кудітів та може бути реалізована у вигляді наступної 
структури: 
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|𝑞1⟩ |𝑞2⟩ ⋯ |𝑞𝑖⟩ ⋯ |𝑞𝑛⟩ 

𝛼1
1 𝛼1

2 ⋯ 𝛼1
𝑖  ⋯ 𝛼1

𝑛 

𝛼2
1 𝛼2

2 ⋯ 𝛼2
𝑖  ⋯ 𝛼2

𝑛 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

𝛼𝑚+1
1  𝛼𝑚+1

2  ⋯ 𝛼𝑚+1
𝑖  ⋯ 𝛼𝑚+1

𝑛  

Важливо, що для задачі про мультиплікативний рюкзак розмір матриці для 
представлення квантової хромосоми рівний 𝑀 = (𝑚 + 1) ∙ 𝑛 на відміну від 
традиційної реалізації QGA, при якій він складатиме 𝑀 = 𝑚 ∙ (2𝑛). 

Інформація про розвязок задачі отримується як результат квантового 
вимірювання [3,4], в результаті якого отримується класичне представлення 
квантової хромосоми. При вимірюванні стану квантової хромосоми в кудітному 
представленні отримується класична хромосома C. Вона фактично являє собою 
вектор заповнення, кожен елемент якого є цілим числом в системі числення із 
основою m+1. При с𝑖 = 0 предмет не включається в жоден із m рюкзаків, а при 
𝑐𝑖 ≠ 0 він пакується до рюкзака із порядковим номером 𝑐𝑖.  

Для ілюстрації ефективності запропонованого алгоритму виконано 
моделювання ряду тестових задач із різною кількістю рюкзаків m при загальній 
кількості речей в межах 100 ÷ 1000. Статистичні дані, усереднені по 100 запусках 
запропонованого QGA, як то середнє значення найкращої особини популяції 𝐹𝑎𝑣𝑟 
та середній час роботи алгоритму 𝑡𝑎𝑣𝑟 зведено в таб.1. Для порівняння тут також 
приведено результати, отримані при класичній, кубітній реалізації QGA*. 

Таблиця 1. Результати оптимізації тестових задач 

m n 
QGA QGA* Точне 

значення 𝐹𝑎𝑣𝑟 𝑡𝑎𝑣𝑟 , 𝑐 𝐹𝑎𝑣𝑟 𝑡𝑎𝑣𝑟 , 𝑐 
2 100 9022.3 0.192 8610.5 0.387 9147 
3 200 11075.1 0.407 10234.2 1.209 11238 
2 500 28483.2 1.122 27124.7 2.893 28857 
3 500 4240.1 1.278 3998.6 3.027 4566 
2 1000 53444.3 2.472 50710.4 6.109 54503 
3 1000 8718.2 2.735 8230.1 7.001 9052 
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ДИНАМІКА ЗМІНИ ШВИДКОСТІ МИСЛЕННЯ ПРИ ДІЇ СТРЕСОВИХ 

ФАКТОРІВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА-ОПЕРАТОРА, ЯКА 

ВРАХОВУЄ МОЖЛИВІСТЬ ПРАВИЛЬНОЇ ОЦІНКИ СИТУАЦІЇ 
Відмінності сприйняття та оцінки часових інтервалів особистістю накладають 

індивідуальний відбиток на перебіг логічних процесів мислення у формуванні 
цілеспрямованих рішень. Феномен індивідуального оцінювання часових 
інтервалів набуває особливої ваги в момент прийняття людиною важливого 
рішення а особливо, за короткий часовий інтервал в стресогенних умовах [1]. 

Одним з варіантів такої концептуальної системи може виступати «Логіко-
когнітивна модель» опрацювання інформаційних потоків та прийняття на їхній 
основі цільових рішень в контексті часового простору [2]. 

Характерною особливістю когнітивної компоненти є зв’язування 
інформаційних переходів (проміжків, пробілів, неточностей, суперечностей і т.п.) 
між логічними формалізованими структурами процесів мислення з метою 
виділення знань про ситуацію та вироблення планів дій для ліквідації цих загроз 
за мінімальний часовий інтервал. 

Відповідно до термінального пласту і швидкості мислення оператора, можна 
оцінити його здатність виконувати управлінські процедури, при дії факторів 

ризику згідно їх рангу впливу  ,  i mi iRang F V TП  на когнітивну свідому 

структуру інтелектуального агента – опереатора без помилок і у відведений термін 
часу в умовах наближення траєкторій стану об’єкта до граничного режиму[2]. 

Для кожного оператора АСУ виконання функцій управління енергоактивним 
об’єктом в процесі професійної підготовки і тестування встановлюються 
когнітивні характеристики, які включають параметри, що характеризують 
функціональну здатність виконувати дії і оцінювати ситуацію: 

• виконувати 
u

i i IA
CF Z    – цільові функціональні завдання, які доручаються в 

процесі функціонування системи; 

• мати 
,k iTП  

 – термінальний пласт когнітивних характеристик сприйняття 

ситуацій і мислення для оцінки стану об’єкту та виконання дій; 

• мати  max min,  i

mV V V  
 – відповідні границі швидкості мислення при 
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обробці даних; 

• мати  K

SiRang F  
 – ранг стійкості, який здатний забезпечити протидію 

факторам впливу на когнітивну систему при розв’язанні ситуаційних задач 
управління. 

Для реалізації процесу управління формується набір альтернативних правил і 
алгоритмів обробки даних та з правил виводу на підставі класичної і темпоральної 

логіки     1  ... 9T TЛП ЛП  [3-4]. Відповідно, задається початковий стан, режим 

функціонування, мета, об’єм потоку ресурсів, рівень продуктивності агрегатів, 
структур і стратегій управління техногенною системою на підставі моделі 
системної структуризації. 

Згідно ситуації, мети і задачі управління формуються для кожного випадку дії 

збурення  K

SiF  на систему і його впливу на оператора, процедура логіко-

когнітивного прийняття і виконання управляючих рішень і дій, на підставі 
стратегії розв’язання конфлікту [5]. 

Процеси формування та виконання управляючих і координуючих рішень 
ґрунтуються на логічних правилах, згідно ситуацій, з врахуванням когнітивних 
характеристик особи. 

Процес формування оперативних дій виконується командою управління 
виробництвом, на основі заданих цілей, та оцінки стану об’єкта відповідно до 
регламентної ситуації в АСУ-ТП і АСУ. Тобто в залежності від когнітивного типу 
оператора, його темпоральних характеристик, в процесі управління, система ОУ-

АСУ переходить в один з трьох станів  1 2 3,  ,  S S S  – нормальної роботи, або 

аварійну ситуацію. 
Найбільш складним етапом формування і прийняття рішень, при заданій 

структурі інформаційної системи та алгоритмів відбору і опрацювання даних про 
динамічну ситуацію в об’єкті є вибір, на когнітивному рівні мислення, правил 
побудови висновків та розбиття термінальних інтервалів на циклі управління (Т1 – 
оцінити ситуацію, Т2 – сформувати рішення, Т3 – оцінити ресурси і ризики при 
досягненні мети, реалізувати цільове завдання на підставі виконання команд 
управлінських дій) не заводячи систему в аварійну ситуацію. 
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 Завдання визначення технічного стану елементів взаємопов'язаних 

технічних систем (ТС) ґрунтується на визначенні їх надійності, аналізі ризику, 

оцінці ймовірності безвідмовного функціонування. Розрахунок надійності 

елементів взаємопов'язаних ТС включає оцінку різних взаємопов'язаних між 

собою величин, виконувану на основі статистичних та експертних даних з 

урахуванням режимів, умов використання та відновлення елементів до 

визначального комплексного показника надійності елементів ТС - технічного 

ризику (ТР) [1]. Експлуатація сучасних ТС здійснюється в умовах вражаючих 

малопередбачуваних зовнішніх і внутрішніх впливів. До зовнішніх вражаючих 

впливів на елементи ТС відносяться впливи з боку зовнішнього середовища, для 

якого характерним є невизначеність і важка прогнозованість. До внутрішніх 

вражаючих впливів відносяться наслідки передачі носіями енергії, речовини, 

інформації між елементами ТС. Пропонований та застосований нами комплексний 

показник надійності елементів ТС ТР, це комбінація ймовірностей виникнення 

небезпек певного класу ( Pwi ) і збитків від небажаних подій через недосконалість, 

порушення правил експлуатації ТС (Ywi ) визначається як [2] 

[( , ), ( , ),..., ( , )]wi wi1 1 2 2R P Y P Y P Y      (1) 

Для оцінок ризиків і математичного опису, різних за своєю природою, 

призначенням і принципом функціонування ТС рядом авторів рекомендується 

використовувати когнітивно-імітаційні моделі (КІМ) у вигляді орієнтованих 

графів, що відображають взаємодію елементів між собою [3]. В якості ТС 

розглянута суднова паливна система (СПС) [4]. СПС призначена для подачі палива 

з витратних баків до паливних насосів високого тиску дизеля. Встановлений на 

дизелі паливний насос, що приводиться від колінчастого вала, засмоктує паливо з 

паливного бака через фільтр грубої очистки і зворотний клапан і нагнітає його 

через фільтр тонкого очищення в трубу. За результатами дослідження створеної 

КІМ виконана побудова і моделювання штучної нейронної мережі (ШНМ) для 

прогнозування подальшого стану елементів розглянутої СПС. Реалізація моделі 

ШНМ здійснена в програмному комплексі Deductor. Це доцільно в силу того, що в 

Deductor включений повний набір механізмів, що дозволяє отримати інформацію 

з довільного джерела даних, провести весь цикл обробки (очищення, 

трансформації даних, побудова моделей), відобразити отримані результати. В 

якості вхідних даних для побудови ШНМ були обрані дані з бази статистичних 

даних OREDA за такими критеріями: структурний і функціональний збитки, 

ймовірність виходу з ладу компонентів СПС, наявність запчастин, ступінь 
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ремонтопридатності, кількість ремонтів, структурний і функціональний ризики 

виходу з ладу, тривалість експлуатації, режим експлуатації та середня ринкова 

вартість нового компонента. Візуалізація фрагменту вхідних даних навчання 

ШНМ в системі Deductor приведена на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Візуалізація фрагменту статистичного набору вхідних даних 

для навчання ШНМ 
Виконано наступні етапи настройки і навчання ШНМ: настройка призначень 

полів, настройка нормалізації полів, настройка навчальної вибірки, настройка 
структури ШНМ, вибір алгоритму і настройка параметрів навчання, установка 
умов зупинки навчання, запуск процесу навчання, вибір способу відображення 
даних, оцінка точності роботи ШНМ. В результаті точність прогнозування склала 
85% (у порівнянні з еталоном). 

Висновки. Проведені дослідження дозволили підтвердити доцільність і 
ефективність застосування когнітивно-імітаційного моделювання для оцінки 
ризиків технічних систем. Актуальним завданням є розробка прикладного 
програмного забезпечення, що реалізує запропонований підхід в рамках даної 
роботи для автоматизації виконання обчислювальних процесів. 
 Список використаних джерел 

1. Мозгалевский А.В. Техническая диагностика судовой автоматики / А.В. Мозгалевский. – 

Л.: Судостроение, 1999. – 378 с.   

2. Рудниченко Н.Д. Методика моделирования многосвязной сложной технической системы  

/ Н.Д. Рудниченко, В.В. Вычужанин // IX конференция Бъдещего въпроси от света на науката, 

2013. – Т. 34. – С. 3–4. 

3. Горелова Г.В. Когнитивное моделирование для интеллектуальной системы поддержки 

принятия решений управления транзитной торговлей / Г.В. Горелова // Искусственный 

интеллект, 2010. – Т. 3. – С. 473–482.  

4. Артемов Г.А. Системы судовых энергетических установок / Г.А. Артемов, 

В.П.  Волошин, А.Я.  Шквар. – Л.: Судостроение, 1990. – 378 с.    



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

226 

УДК 004.912 
1О.В. Федусенко 

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних та 

інформаційних систем 
2А.О. Федусенко 

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ 
2 Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ 

У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

 

Основна мета створення та існування систем електронного 

документообігу(СЕД) це створення, зберігання, обробка та управління великим 

обсягом текстових даних, що представлені у вигляді документів.  

Загальну структуру СЕД наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1. Загальна структура СЕД 

Однією з головних підсистем СЕД є підсистема управляння архівом та пошуку 

документів.  

Архів документів це те, що власне зберігає електронний документ. При цьому 

може зберігатися або образ документа, або його зміст , або і те й інше. Крім власне 
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зберігання документів, архів повинен забезпечувати навігацію по ієрархії 

документів і їх пошук.  При цьому, архіви документів повинні забезпечувати 

повнотекстовий пошук по вмісту текстових фрагментів у документі.  

 Організація та проведення такого пошуку з використанням стандартних 

методів є дуже трудомісткою як для розробників СЕД так і для кінцевих 

користувачів. Авторами пропонується використовувати методи інтелектуальної 

обробки даних для класифікації та пошуку документів у СЕД. При цьому 

сукупність документів буде виступати у якості неструктурованих даних.  

Процес інтелектуального аналізу документів буде відбуватися наступним 

чином. 

1. Попередня обробка документів. 

2.  Вибірка потрібних та усунення непотрібних властивостей тексту.  

3. Застосування одного чи декількох методів інтелектуального аналізу 

тексту з метою отримання патернів (шаблонів).  

4.  Оцінювання патернів відповідно до критеріїв пошуку [1]. 

Для пошуку  документів у СЕД можна використовувати метод класифікації. 

Класифікацією називається процес знаходження певних ознак класу (поміток) 

серед частково структурованих даних. Класами документів можуть виступати як 

загальні назви, наприклад, «договори», «накази» та інше, так і більш конкретні 

назви, наприклад,  «договори менеджера Іванова І.І. від 29.08.2018». Під час 

класифікації створюється класифікатор на відповідних тестових даних з 

наступним означенням міток класів[2]. Кожен новий документ,  який користувач 

введе через підсистему введення та розпізнання документів відразу може бути 

класифікований за певними ознаками і віднесено до певного класу, що суттєво 

спростить подальший пошук документів. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В 

ПІДТРИМЦІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МЕНЕДЖМЕНТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Поведінкова економічна теорія стверджує, що економічної раціональності як 

такої не існує, а поведінка суб'єктів, характеризується ірраціональністю, тобто 
базується на прийнятих установках, нормах, правилах і умовностях. Отже, мета 

дослідника в рамках поведінкової економічної теорії  зрозуміти, яким чином 
здійснюється реальний процес прийняття рішень, які економічні чинники і умови 
його детермінують, які властиві даним процесам прийняття рішень тенденції та 
закономірності. Реальність набагато складніша ніж класичні або неокласичні 
моделі: в ній завжди є місце емоціям, почуттям, помилкам, й це притаманне всім 

господарюючим суб'єктам. Істотні неекономічні фактори  психологічні, 
соціокультурні, беспосередньо впливають на прийняття рішень економічними 
суб'єктами.  

Визнання нераціональності людської поведінки дало поштовх до пошуку його 
причин. Серед цих причин називають: 

- недолік інформації у ЛПР (особи, що приймає рішення в процесі вибору); 
- недостатній досвід ЛПР: він знаходиться в процесі навчання і тому змінює 

свої переваги; 
- прагнення ЛПР знайти рішення, оптимальне з точки зору сукупності 

критеріїв (цілей), строго впорядкованих за важливістю (але не може його знайти); 
- відмінність між об'єктивно необхідним часом для реалізації планів і 

суб'єктивним горизонтом планування ЛПР. [1] 
Значення нейромережевих технології ще більш зросло в сучасних умовах 

стримкого розвитку, так званої, поведінкової економіки. Поведінкова економіка 
(behavioral economics) виникла на стику психології, економіки та соціальних наук, 
що дозволяє виявити психологічну основу і динаміку прийняття рішень людиною. 

Яка ж роль нейронних мереж у цьому складному процесі? Чи можливо 
проводити ці дослідження за допомогою нейромережевих технологій? Зосередимо 
увагу саме на рівні фірми або підприємства, як економічного агента в поведінковій 
екноміці.  

Головне, що зараз роблять нейронні мережі для людини,  позбавляють його 
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від зайвого прийняття рішень. Так що їх можна використовувати практично скрізь, 
де приймаються не дуже інтелектуальні рішення живою людиною. У наступні п'ять 
років буде експлуатуватися саме ця навичка, яка замінить прийняття рішень 
людиною на простий автомат. 

На думку авторів, при створенні будь-якої інноваційної системи й 
інформаційної в тому числі, необхідно мотивувати генерування нових ідей і 
відповідних цілей. Процес розвитку творчих досягнень повинен бути 
безперервним. Отже, новій економіці потрібні нові моделі бізнесу для виробництва 
інноваційної продукції. Стратегії фірм повинні бути націлені на всілякі 
поліпшення, інновації та реорганізацію штатів і скорочення витрат. Для цього 
необхідно використовувати такі засоби: інформаційні та цифрові технології на 
основі навчання нейронних мереж; прагнення до масової персоналізації і 
самоорганізації; інструкторів нестандартного мислення; креативну освіту; 
інноваційні рішення. 

У цьому і є принципова відмінність креативної інформаційної системи від 
традиційних систем, безперервним стимулюванням мотивації творчої поведінки. 
Цей процес схематично представлений на рисунку 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Модель управління діяльністю фірми з використанням систем 
штучного інтелекту. 

Підводячи підсумок, необхідно визначити, що нейромережі стають в першу 
чергу інструментом підвищення ефективності бізнес-процесів, якості сервісів, у 
підтримці прийняття рішень, як в рамках окремих компаній так й на національному 
й міжнародному рівні.  
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Система креативної 

інформації 

Планування 
- творчі цілі; 

- вибір стратегії; 

- прогнозування та моделювання 

поведінки системи та економічних 

агентів; 

- планування ресурсів знань та 

фінансування 

Моніторинг  
- обраної стратегії; 

- поведінки системи та економічних 

агентів; 

- застосування нформаційних технології; 

- сприйняття інноваційної технології; 

- проведення креативного обліку то що 
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МЕТОД СЕГМЕНТАЦІЇ КАРДІОСИГНАЛУ НА R-R ІНТЕРВАЛИ ПРИ 

ЗМІННІЙ РОЗДІЛЬНІЙ ЗДАТНОСТІ 

 

Велика кількість сигналів, що накопичується в інформаційних системах, 

спотворено завадами. Наявність завад в сигналі ускладнює його зорове 

сприйняття, але людина все одно здатна виокремити елементи його форми. 

Традиційний підхід до обробки спотворених завадами сигналів передбачає їх 

фільтрацію. Але для цього необхідно вказати тип фільтра, тобто потрібна апріорна 

інформація про характер завад, яка зазвичай не доступна. В традиційних методах 

обробки кардіосигналу про характер завад мають бути зроблені певні припущення, 

за яких під час попередньої обробки завади будуть зменшені та одночасно форму 

сигналу не буде спотворено. У той самий час у нейрофізіології зору встановлена 

динамічна властивість нейронів зорової системи – зміна розмірів зон збудження їх 

рецептивних полів під час зорового акту [1]. Це означає, що під час зорового акту 

в зоровому сприйнятті людини зображення присутнє із певною кількістю 

роздільних здатностей, які визначаються розмірами зон збудження рецептивних 

полів зорових нейронів в кожний момент часу. Також слід зазначити, що 

визначення контурів (сегментація функції яскравості) зображення в зоровій 

системі людини відбувається непомітно, на підсвідомому рівні, навіть при значній 

кількості завад, та без жодної апріорної інформації про їх характер. 

З урахуванням актуальних досягнень нейрофізіології зору, створено алгоритм 

сегментації кардіосигналу зі змінною роздільною здатністю [2] та виконано його 

перевірку в умовах, коли вхідний сигнал не зазнає ніякої попередньої обробки 

взагалі. Рішення по сегментації приймалося з урахуванням всіх відповідей при всіх 

роздільних здатностях, з якими розглядався сигнал. Ніяких припущень про 

характер завад не робилося. 

Вхідні дані були надані проектом «Медгрід» [3] – всього 390 кардіограм. 

Кожна кардіограма оброблялася незалежно, створеною нами програмою, що 

реалізує алгоритм сегментації кардіосигналу при змінній роздільній здатності, та 

програмою-еталоном [4], що використовується у програмно-апаратних 

комплексах Monebo Technologies Inc, Austin, Texas, USA; у програмно-апаратному 
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комплексі «Кардіо+» НВП «Метекол», Ніжин, Україна; в дослідженнях Інституту 

кібернетики НАНУ. 

У 22 випадках від програми-еталону було отримано відмову від обробки, але 

ці сигнали були сегментовані створеною нами програмою. Сигнал було значно 

спотворено лише в певні короткі проміжки часу. Решта даних в кардіосигналі, за 

виключенням цих часових інтервалів, підлягала сегментації (рис. 1 а). 

Сегментований сигнал містить достатньо інформації про виділені R-зубці (рис. 1 

б) та R-R інтервали для подальшого оброблення. 

Для двох кардіограм не вдалося отримати відповідь по сегментації як від 

програми-еталону, так і від створеної програми, через слабкість сигналу та/або 

високий рівень завад. 

 
Таким чином, програмою-еталоном, що знаходиться у промисловому 

використанні, вдалося обробити 366 кардіограм із загальної множини кардіограм, 

які приймали участь в експерименті, що склало 93,85% від їх загальної кількості. 

Застосування програмного забезпечення, що реалізує алгоритм сегментації 

кардіосигналу на R-R інтервали при змінній роздільної здатності, дозволило 

збільшити цей показник на 5,64% і довести кількість вдало сегментованих 

кардіограм до 388, що склало 99,49% від їх загальної кількості. 
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Рисунок 1 – Розмічений фрагмент кардіограми тривалістю 100с. (а) та 

фрагмент тої самої кардіограми тривалістю 2 с. (б). 

а) 

б) 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

232 

1 Т.В. Штим 

студентка спеціальності «6.050101 Комп`ютерні науки» 4 р.н. Факультету 

інформаційних технологій 
2 О.Є. Іларіонов 

к.т.н., доцент кафедри інтелектуальних та інформаційних систем факультету 

інформаційних технологій 
1,2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ 

 

ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ У МЕРЧЕНДАЙЗІНГУ 

ТОВАРІВ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ  

 

Задача будь-якого бізнесу, і інтернет-магазину зокрема, заробляти. Для 

інтернет-магазину виконання цієї задачі безпосередньо пов'язане з доходом з 

замовлення, яке, в свою чергу, залежить від вибору покупцем конкретного товару. 

Так як дохід від продажу товарів навіть одного цінового сегмента і схожих 

купівельних властивостей відрізняється, важливо вміти просувати потрібні 

позиції.  

Покупцям завжди хочеться, щоб процес покупки був якомога зручнішим та 

приємнішим. Застосування традиційних механізмів мерчандайзингу до продаж в 

Інтернеті дозволяє споживачам відчувати себе в інтернет-магазинах більш 

комфортно, а це в свою чергу збільшує прибутки та підвищує лояльність покупців. 

Різноманіття страв в сучасному світі вражає уяву і іноді для відвідувачів 

кафе це викликає проблему вибору, адже вибрати с такої кількості страв одну або 

декілька – задача не з простих. Для збільшення товарообороту використовують  

традиційні правила мерчандайзингу до Інтернет-торгівлі. У випадку інтернет-кафе 

ці традиційні підходи потребують великих затрат на адміністрування товарів, 

внаслідок частої зміни товарів [1].    

Метою даної роботи було удосконалення традиційних правил 

мерчандайзингу  Інтернет-торгівлі  інтернет-кафе на основі нечіткої логіки [3], а 

саме правил «запозичення популярності» та «додаткове місце продажу».  

Удосконалення механізму видачі товару на веб-сайті важливо для 

спрощення пошуку товарів, описаних складною структурою параметрів. 

Використовуючи функції належності нечітких множин, можна описати абсолютні 

та відносні параметри страви. Параметри страви можна поділити на наступні: 

абсолютні (вага, ціна та ін.) і відносні (смак, складові страви та ін.) При цьому для 

покупців, які знають про страву не багато, її параметри зручно описувати в 

термінах нечіткої логіки (наприклад, негострий, середньої гостроти, гострий смак).  

При розробці сайту основна увага приділена стравам, які запропоновані в 

онлайн-меню кафе. Для вибору страви покупець формує запит, який містить його 

параметри: цінові межі, складові, тип страва, смакові уподобання та ін.  Після 

цього, базуючись на запиті користувача, на сервері проводиться пошук у базі даних 

страв. Результати запиту розміщуються на сторінці-звіті. Сайт може працювати в 
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двох режимах: режим адміністратора та режим користувача. Адміністратор має 

можливість редагувати записи про товари, а саме додавати або видаляти їх. Також 

адміністраторський режим дозволяє переглядати замовлення покупців. В свою 

чергу, користувач може переглядати, шукати та сортувати товари. Під час пошуку 

товару, його параметри задаються відносно. Після чого відбувається перехід від 

відносних до абсолютних параметрів за допомогою нечіткого логічного виводу [2]. 

Процес переходу розглянемо на прикладі двох параметрів: «гострота страви» та 

«розмір порції».  Для цих параметрів введемо нечіткі множини A (гострота страви) 

та B (розмір порції). Носієм нечіткої множини А буде U, а множини В – V . Нечіткі 

множини опишемо функціями належності µA(U) та µB(V). Якщо для множин А та 

В існує продукційне правило «Якщо А, то В» (дуже гострій страві відповідає 

невелика порція), то для нової множини А1 знаходиться відповідна множина В1. У 

випадку, якщо А1 задано чітким значенням U, то з рівності функцій µA(U) = µB(V) 

визначається чітке значення V. Останній крок пошуку – це відображення 

результатів пошуку користувачу.  

Таким чином, використання апарату нечіткої логіки доповнює процедури 

пошуку та сортування товарів. Використання нечіткої логіки є надзвичайно 

ефективним для покупців з мінімальними знаннями про товар (наприклад, людина, 

яка перший раз відвідала сайт кафе та ін.) Спрощення пошуку товарів полягає в 

тому, що замість конкретних значень параметрів використовується інтуїтивно 

зрозумілі функції належності.  
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DIGITAL SIGNATURE SCHEMES 

 

In the work, we analyzed advantages and disadvantages of hash based digital 

signature schemes and proposed the improvement directions. The biggest problem of 

one-time signature schemes is the transfer of public key. It is necessary to make sure that 

the public key has not been changed; therefore, it is necessary to use as little number of 

public keys as possible, and to make them shorter. Merkle proposed the cryptosystem 

where a public key can be used for the multiple messages. To the public key (public), the 

signature is correct. In recent years scientists have been working on improving Merkle 

Signature Scheme. Are achieved good results in signature time as well as in verification 

message time, but despite this, the signature size is very large compared to the DSA and 

RSA signature[1,2]. 

Comparison of Lamport and Winternitz one-time signature schemes 

 Lamport Winternitz 

Use f to generate keys 2n p(2w-1) 

Use f to calculate the 

signature 

Is not used p(2w-1) 

Use f to generate verify 

the signature 

n p(2w-1) 

 

The hash function in Merkle is used 2H+1-1 times, one-way function f is used 3p(2w-

1) times in the case of Winternitz, and it is used 3n times in the case of Lamport. Hash 

functions are considered resistant to quantum computer attacks, but Grover algorithm 

allows us to achieve quadratic acceleration in the search algorithms. Since there are no 

successful attacks on sha512, but it is better to complicate the hash functions for their use 

against quantum computers attacks.  

2n*n is the size of signature key in Lamport’s one time signature. 

w is Winternitz parameter - the number of bits of the hashed message that will be 

signed simultaneously. 

p1=n/w and p2= (log2p1 +1+w)/w, p= p1+ p2 

H – is the height of Merkle’s tree. 

We have analyzed advantages and disadvantages of lattice-based digital signature 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

236 

schemes. 

The successful attack of Nguyen and Regev on secret key of  GGH and NTRUSign 

digital signature systems was performed. The main idea of the attack is that m-n 

difference is distributed uniformly. Checking a sufficient number of such pairs, we 

finally get to the algorithmic problem - hidden parallelepiped problem. The solution of 

this problem leads to this attack. To protect against these attacks the most effective 

measures are the perturbation techniques. Hidden parallelepiped is replaced by more 

complex figures that helps to prevent the given attacks. These protection techniques slow 

down the generation of the signature, and increase the size of the private key. So these 

improvements effect efficiency. So perturbation technique must be replaced with more 

efficient one. 

Gentry, Peikert and Vaikuntanathan identified a scheme called «preimage 

sampleable trapdoor functions» and showed how to construct it on the basis of the “worst 

case” lattice problems. This construction can be used as an option of GGH with the 

security proof. This scheme does not leak information about the secret base. This is 

achieved by replacing Babai’s round-off procedure with Gaussian sampling procedure. 

System has quadratic complexity, as in the size of the key, also in the case of verification 

time. Digital signature of Lyubashevsky and Micciancio uses a new one-time signature 

system based on hashing. This type of schemes can be converted into full signature 

schemes using standard tree construction with only logarithmic loss of efficiency. One-

time signature scheme is based on a hash function, collision resistant, based on ideal 

lattices. Security of the scheme is based on the fact that even after the attacker sees the 

signature, private key value is hidden from him. 

BLISS lattice-based signature scheme is one of the most promising candidates for 

postquantum-secure signatures. Several works have been devoted to its efficient 

implementation on various platforms, from desktop CPUs to microcontrollers and 

FPGAs, and more recent papers have also considered its security against certain types of 

physical attacks, notably fault injection and cache attacks. Serious source of leakage in 

the rejection sampling algorithm used during signature generation is identified in the 

scheme. It is shown BLISS signing algorithm can leak secrets for every secret key.  

As we can see digital signature and lattice based digital signatures schemes have 

advantages and drawbacks. So the good approach will be to combine them. 
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AUTHORIZATION PROTOCOL OAUTH 2.0 

 

Authorization is the process of giving someone permission to do or have 

something. In multi-user computer systems, a system administrator defines for the system 

which users are allowed access to the system and what privileges of use (such as access 

to which file directories, hours of access, amount of allocated storage space, and so forth). 

Assuming that someone has logged in to a computer operating system or application, the 

system or application may want to identify what resources the user can be given during 

this session. Thus, authorization is sometimes seen as both the preliminary setting up of 

permissions by a system administrator and the actual checking of the permission values 

that have been set up when a user is getting access[1]. 

Since the beginning of distributed personal computer networks, one of the toughest 

computer security nuts to crack has been to provide a single sign-on access experience 

among multiple computers, each of which require unrelated logon accounts to access 

their services and content. 

OAauth comes with the solutuion. OAuth is a framework that gives users the 

ability to grant access to their information stored in one place. The idea is that you’re 

giving some third party application certain permission to access your resources. 

To get access to the protected resources OAuth 2.0 uses Access Tokens. An Access 

Token is a string representing the granted permissions. 

In any OAuth 2.0 flow we can identify the following roles: [2] 

 Resource Owner: the entity that can grant access to a protected resource. 

Typically this is the end-user. 

 Resource Server: the server hosting the protected resources. This is the API 

you want to access. 

 Client: the app requesting access to a protected resource on behalf of the 

Resource Owner. 

 Authorization Server: the server that authenticates the Resource Owner, 

and issues Access Tokens after getting proper authorization. In this case, Auth0. 

How it works. Firstly, the Application (Client) asks for authorization from the 

Resource Owner in order to access the resources. Provided that the Resource Owner 

authorizes this access, the Application receives an Authorization Grant. This is a 

credential representing the Resource Owner's authorization. The Application requests 

an Access Token by authenticating with the Authorization Server and giving the 

Authorization Grant. Provided that the Application is successfully authenticated and the 

https://whatis.techtarget.com/definition/access
https://whatis.techtarget.com/definition/operating-system-OS
https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/application
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Authorization Grant is valid, the Authorization Server issues an Access Token and sends 

it to the Application. The Application requests access to the protected resource by the 

Resource Server, and authenticates by presenting the Access Token. Provided that the 

Access Token is valid, the Resource Server serves the Application's request. 

Thus, OAuth 2.0 protocol is considered to be one of most powerful technologies 

using to grant limited access to the resources on one application, to another one, without 

having to expose the resource owner`s credentials. 
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THE SOFTWARE DEFINED NETWORK RELIABILITY CALCULATION 

 

Modern mobile devices must be flexible, productive, reliable, must have an 

opportunity of infrastructure’s increasement and modernization. 

Today’s information technologies have a big list of abilities and big potential of 

these technologies. Solving this problem is real because of implementing SDN, or 

controlled network. SDN is a centralized system, the control of which is given to the 

special SDN controllers the difference between a classical system and software one is 

that user’s traffic is separated from the technical one. 

The appearance of a title like “SDN as the most modern technology of controlling 

the network. » [1]. Or calculated standards of 4G networks reliability, which can be equal 

to 99.999 [2]. When the network is built in 3 GPP models it’s reliability is analyzed, as 

there is a sphere of, for example, distance object or manipulators controlling. 

The main task is not only in providing the reliability, but also in keeping rates in 

certain limits during the usage, and this is only possible regarding how those rates are 

changed and what do they influence. [3] 

However, SDN has a number of drawbacks, and one of the most critical is 

realization of the reliable infrastructure of the program level as well as hardware level 

and calculating the complex blocks of reliability. 

Solving the problem of reliability can only be done using the reservation. 

Reservation can be calculated in conditions of exponential law of allocation. 

The picture 1 shows the main method of reserving the physical infrastructure, which 

includes parallel and consistent blocks of reliability calculation. 

 
 

Fig 1 reserve block scheme for the expo law on rozpolіlu 

 

Reliability of a software is a characteristic of performing a given functions, keeping 

it’s characteristics in set limits in certain condition of usage. Reliability of a software is 

defined by it’s consistency and updating. 
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The lack of control of a software or program is a characteristic of keeping the 

capability of program to keep the ability of working during the usage and a processs of 

calculating data. Failsafe of a software may characterize the average time among the 

refusing appearance during the program functioning. The only condition, which should 

be provided, is that physical part should be in good condition and work properly. 

An important characteristic of software reliability is it’s upgrade, which is defined 

by the time spent on the refusal elimination and its consequences. Recovering after 

program refusal may be in correcting and recovering the code, fixing data, making 

changes in organization of calculating process.  

The difference between software and hardware is that software does not have time 

limitations, while hardware state can become worse. That’s why characteristics of 

software functioning depend only on it’s quality. Incoming data greatly influence the 

program functioning. In some cases, errors appearance is the consequence of the 

appearance of data, which is unable to be rightly calculated by the program. The 

incensement of program reliability is a consequence of the error elimination during the 

usage. The main reasons of the program errors are: Errors in the code of the program; 

Incoming data corruption; bad calculation; Wrong user’s actions; Problems with 

hardware, on which the process of calculating takes place. 

In a process of deleting complicated programs, it is impossible to find and eliminate 

all malfunctions. As a result, there is some number of hidden malfunctions. It can 

provoke incorrect executing of programs with some sets of input data. Hidden in the 

software errors may be the main reason of the software malfunction. 

Violation of the information to be processed causes the malfunction of the software 

when the input data does not fall into the scope of the permissible values of the program 

variables. In this case there is possible mismatch between initial information and 

programs characteristics. 

Reason of correcting of the input information can be malfunctions in input data unit, 

noises and interferences in the connection channels, malfunctions in the data processing, 

mistakes made by users while preparing output data, etc. Incorrect actions of user that 

causes refusing in the software functionality connected with incorrect interpretation of 

messages while they were working with system. 

In this work the analysis of reliability characteristics of SDN, including hardware 

and software, is done. The methodic of reserving of physical and software resources is 

defined. The criterias which can be improve d by SDN implementing and it is 

reliability rates is also defined. 
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STEGANOGRPAHY METHODS USED IN ATTACKS ON INFORMATION 

AND COMMUNICATION SYSTEMS 

 

While being primarily considered a means of information security assurance, 

steganography can be used with ill intentions, as well. The main advantage of 

steganography becomes the main source of threat – the channels of the attack, not to 

mention information about the attacker left in the channels, cannot be identified due to 

the nature of the method. The purpose of this work is to conduct an analysis of attacks 

that are carried out with the use of steganography methods as their basis.  

Format steganography 

A file of every format contains specific fields, which ensure that the former will be 

processed correctly on the target computer. Some of these fields are optional. Thus, 

changing data bits there most probably will not lead to errors while operating with the 

file. Such characteristics make these formats perfect containers [1].  

A vivid example is a virus Win95.CIH – specific malware which is embedded in 

*.exe files by using Portable Executable format features. This format contains a lot of 

additional data sections in the file structure, and the size of the sections is predefined. If 

they are not entirely filled, it means the file contains a lot of spare space. For example, 

the first section is only for the PE header, so the virus uses it as a container [2]. 

Soft Tempest 

The human eye is more sensitive to low-frequency than to high-frequency 

vibrations, while TEMPEST receivers work vice versa. What is more, any devices 

primarily perceive luminosity in a linear way, while humans are more sensitive for the 

dark colours. The method suggested by M. Kuhn and R. Anderson uses such a difference 

in sensitivity and modifications in monitor dithering patterns [3]. Pixels of two colours 

put in a check pattern are seen as a uniform colour; on the other hand, they create a high-

frequency signal, which is best received by TEMPEST equipment with the following use 

of gamma-correction.  

The only suggested method of counteraction, which is specific enough for this very 

type of attack are TEMPEST fonts designed with top 30% of the Fourier transform of the 

signal removed [3]. Nevertheless, special equipment with enhanced sensitivity to low-

frequency emanations might be designed, which will make the use of such fonts 

ineffective. 

Acoustic emanations as containers 

A series of experiments conducted by A. Shamir and E. Tromer revealed that 
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acoustic emanations can provide a potential attacker with information about what kind 

of software is currently running on the target system, as well as leak data on security-

related parameters and computations [4]. If electromagnetic emanations can be used as 

containers in steganography systems, acoustic waves can be, too. 

Human hearing systems cannot distinguish slight variations in an acoustic flow. 

Here, any known method can be used to embed stolen information in parasitic sounds, 

emitted by the target computer; 

Sound dithering is gradually adding special noises to the record to achieve a natural 

sound lost during quantization. This technic can be used in attacker’s steganography 

systems. The noise emitted by a computer is quite stable and not foiled by fan system 

noise, as critical acoustic signals appear to be mostly above 10 KHz, while a typical fan 

noise along with other noises lie in a much lower frequency band [4]. Several computers 

working simultaneously can be told apart using distinguishable acoustic spectral 

signatures.  

Possible suitable countermeasures seems to be the use of sound dampening 

equipment that can diminish the level of high-frequency leakage, strong wide-band noise 

source can serve for masking the critical data signals, or rough-scale behaving algorithms 

can thwart side-channel attacks by shuffling the signal and making it thus useless for the 

attacker [4]. 

Nevertheless, efficiency of such protection methods is rather relevant, as sound-

proving degrades other performance features along with being quite expensive. At the 

same time, due to the need of ventilation, there are still open parts in the cases, so their 

structure has to be constructed to shuffle outcoming noises very efficiently. 
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ПРАКТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА CAPTCHA 

 

На більшості сайтів, які містять будь-які форми введення, будь то реєстрація, 

форма зворотного зв'язку або поле для коментаря, зустрічається додаткове поле з 

захисним кодом, графічним зображенням або написом "Я не робот". Дане поле 

створюється для запобігання автоматичного введення даних на сайті за допомогою 

спеціально розроблених роботів. Механізм розпізнавання таких ботів називається 

CAPTCHA. CAPTCHA розшифровується як "Completely Automatic Public Turing 

Test to Tell Computers and Humans Apart", що означає - повністю автоматичний тест 

Тюрінга для розрізнення комп'ютерів і людей. 

Суть тесту полягає в тому, що людина спілкується з іншою людиною і з 

машиною в один і той же час. Завдання машини ввести людину в оману і не дати 

йому зрозуміти, що діалог ведеться з комп'ютерною програмою. Саме цей 

механізм закладений в основу CAPTCHA. Ідея CAPTCHA полягає в тому, щоб 

звичайному користувачеві було легко її пройти, але в той же час, для машини 

даний механізм повинен бути дуже складним завданням. З моменту створення, 

з'явилося кілька версій CAPTCHA, одним з останніх є новий вид - reCAPTCHA v3. 

Дана версія механізму аналізує поведінку користувача на веб сайті і порівнює його 

з рядом параметрів. На відміну від попередніх, остання версія reCAPTCHAv3 

вважається більш зручною і зрозумілою для користувача механізмом [1,2]. На 

практиці для користувача все не так просто. Механізм часто приймає людей за 

машин, і пропонує пройти тест за допомогою зображень або звукового сигналу. 

Багато користувачів не розуміють, що конкретно потрібно робити і в якому 

порядку, що призводить до падіння конверсії на сайті. 

Існує цілий ряд альтернативних рішень щодо CAPTCHA. Одним з найбільш 

стійких є так званий горщик з медом "honeypot" - цей механізм представляє собою  

додаткове приховане від очей користувача поле в формі на сайті. Наприклад, 

користувач хоче пройти реєстрацію на веб сайті, і для цього йому потрібно ввести 

свої дані в поля реєстрації. Він заповнює всі поля які відображаються на сторінці, 

а "honeypot" залишається порожнім тому його користувач не бачить. У ситуації з 

роботом, який запущено для реєстрації на сайті поля читає через код, а не візуальну 

частину веб сайту. Отже, для бота поле "honeypot» не приховано, і воно 
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заповнюється поряд з іншими полями в реєстрації. Після того як система фіксує 

заповнене приховане поле, вона відхиляє реєстрацію, і бот не отримує доступу до 

веб сайту. Ще одним практичним рішенням є підтвердження реєстрації з 

прив'язкою до номеру мобільного телефону. Після заповнення всіх необхідних 

полів в формі реєстрації, користувачеві приходить спеціальний одноразовий код 

на телефон, після введення якого реєстрація проходить успішно. 

Схожий метод був впроваджений корпорацією Google для отримання доступу 

до персональної пошти. Користувач при спробі входу на пошту повинен 

підтвердити вхід за допомогою коду який йому надсилається на мобільний 

телефон. Необхідно проводити додаткові дослідження в області взаємодії людини 

і комп'ютера для досягнення найбільшої ефективності при створенні зручного і 

зрозумілого для користувача дизайну. 

Існуючий механізм CAPTCHA не завжди працює як зручний інструмент для 

користувача веб сайту. Для досягнення найкращого ефекту рекомендовано 

використовувати комбінацію з декількох механізмів, які працюють з мінімальною 

участю самого користувача, процеси протікають паралельно його діям. До них 

можна віднести так само соціальні замки і специфічний моніторинг поведінки 

користувачів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ СПАМУ 

 
 Зростання популярності мережі Інтернет, створення та поширення нових 
технологій та соціальних мереж призводять до появи нових можливостей крадіжок 
особових даних користувачів сторонніми особами. Кіберзлочинці використовують 
вразливості нових технологій для відправлення оманливих повідомлень своїм 
потенційним жертвам [1]. Близько 14.5 мільярдів відправлених щоденно 
повідомлень містять в собі спам, 10% з яких містять рекламу, ще 10% – матеріали 
для дорослих, інші 10% спаму пов’язані з фінансами, 5% складає змішаний спам. 
Решта 65% – це звичайні повідомлення. Згідно даних різних дослідницьких 
компаній, відсоток спаму в поштовому трафіку може досягати позначки у 73% [2]. 
Країни, в яких локалізовано найбільше джерел спаму – це Сполучені Штати 
Америки, В’єтнам та Індія, причому близько 10% всіх надісланих спам-
повідомлень з цих країн є вірусними. За статистичними даними лабораторії 
Kaspersky, більш ніж 82% інфікованих спамом повідомлень мають розмір менше 
ніж 0.2Kb інформації. Найбільш розповсюдженим шкідливим програмним 
забезпеченням, що поширюється через шахрайські поштові повідомлення, є 
TrojanDownloader.JS.Agent, що має вигляд звичайної HTML сторінки та 
використовує мережу для завантаження файлів з метою їх подальшого виконання 
на інфікованому комп’ютері [3].  
 Для відслідковування спаму використовуються спеціальні програми – спам-
фільтри, які блокують підозрілі повідомлення. Фільтрування базується на 
наступних основних принципах: створення білих списків довірених користувачів 
та чорних списків підозрілих користувачів; блокування листів зі змістом для 
дорослих; організація поштової скриньки шляхом створення індивідуальних папок 
для повідомлень з різним вмістом, наприклад, для листів, що стосуються роботи, 
пропозиції ігор, повідомлень з соціальних мереж тощо. Таким чином, вхідні листи 
автоматично будуть відсортовані, і користувач має змогу вибирати, які з листів 
читати, а які ігнорувати [4]. 
 Для боротьби зі спамом все частіше використовуються технології 
машинного навчання та розпізнання образів, проте ці методи не були належним 
чином протестовані для ретельно підготовлених кібератак, які застосовують 
технології ухилення від виявлення. В роботі [5] проведено детальне дослідження 
впливу використання зменшених наборів ознак на надійність класифікаторів в 
умовах застосування зловмисниками технологій ухилення від виявлення. 
Результати проведених експериментів демонструють, що захисні властивості 
класифікатора можуть значно погіршитись в результаті залучення методів відбору 
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ознак. На основі проведених досліджень була запропонована нова модель відбору 
ознак, яка покращує надійність класифікатора в умовах застосування технологій 
ухилення від виявлення, та проведено оцінку запропонованого підходу на прикладі 
виявлення спам-атак та шкідливого програмного забезпечення.  
 Як відомо, спам призводить до засмічення пошукових сервісів, зменшення їх 
корисності та швидкодії. Основними типами спаму є: контент-спам, спам-
посилання та замаскований спам. В [6] запропоновано DMMH-SVM класифікатор 
(Dual-Margin Multi-Class Hypersphere Support Vector Machine) для автоматичної 
класифікації веб-спаму за наведеними типами, а також введено нову ознаку спаму, 
засновану на маскуванні, що дозволяє підвищити точність виявлення спаму та  
зменшити рівень хибних спрацювань. 

Онлайн-огляди відіграють значну роль у допомозі споживачам оцінювати та 
порівнювати товари та послуги, проте вони також стимулюють шахраїв (або 
спамерів) до написання спам-оглядів з метою проведення реклами або 
антиреклами цільових продуктів та послуг. На основі проведених досліджень 
ознак та властивостей таких спам-оглядів в роботі [7] було розроблено приховану 
марковську модель (Labeled Hidden Markov Model) для моделювання спаму, 
засновану на періодичності відгуків окремих рецензентів. Проте запропонований 
метод  зосереджується на виявленні групи спамерів, тому не є ефективним у 
виявленні одиночних спам-повідомлень. 
 Кожен з вище зазначених методів має свої недоліки, наприклад, створення 
білих та чорних списків може некоректно сортувати повідомлення на небезпечні 
та безпечні, тому важливі листи можуть потрапити у каталог зі спамом, що 
призводить до необхідності періодичної перевірки такого каталогу. Алгоритми 
аналізу повідомлення на наявність контенту для дорослих також схильні до хибних 
спрацювань або не виявлення шкідливого контенту. Тому набуває актуальності 
задача вдосконалення існуючих підходів виявлення спаму. 
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УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

У наш час важливість інформаційної безпеки зростає, а нові загрози 

продовжують з’являтися. Тому організації, що дбають про безпеку та ефективність 

свого функціонування застосовують практики, які дозволяють їм швидко виявляти 

інциденти інформаційної безпеки, реагувати на них та пом'якшувати наслідки. 

У загальному випадку інцидент інформаційної безпеки визначається як 

одинична, небажана чи несподівана подія інформаційної безпеки (або сукупність 

таких подій), яка може скомпрометувати бізнес-процеси компанії або загрожує її 

інформаційній безпеці. [1] 

Управління інцидентами безпеки – це процес ідентифікації, менеджменту, 

реєстрації та аналізу загроз та інцидентів у галузі безпеки в режимі реального часу. 

Будь-якій організації, що серйозно ставиться до питань забезпечення 

інформаційної безпеки, необхідно реалізувати комплексний підхід до вирішення 

наступних завдань: виявлення, інформування та облік інцидентів інформаційної 

безпеки; реагування на інциденти інформаційної безпеки, включно із 

застосуванням необхідних засобів для запобігання, зменшення та відновлення 

завданих збитків; аналіз інцидентів з метою планування превентивних заходів 

захисту й поліпшення процесу забезпечення інформаційної безпеки в цілому. [2] 

Міжнародний стандарт ISO 27001:2005 звертає увагу на необхідність 

створення процедури управління інцидентами інформаційної безпеки. [3] 

Зрозуміло, що без своєчасної реакції на інциденти безпеки й усунення їх наслідків 

неможлива ефективна робота системи управління інформаційною безпекою. На 

жаль, у процесі аудиту різних інформаційних систем доводиться стикатися з 

певними проблемами реєстрації та розслідування інцидентів, які свідчать про те, 

що стандартам на підприємствах приділяється дуже мало уваги. 

Як правило, основні складності при управлінні інцидентами викликають 

наступні моменти. 

Ідентифікація інциденту. У компанії відсутня методика ідентифікації 

інцидентів, а співробітники не знають, які події є інцидентами. 

Сповіщення про виникнення інциденту. Співробітники компанії часто не 

інформовані про те, кого і в якій формі слід повідомити при виникненні інциденту, 

– наприклад, не визначені ні форми звітів, ні перелік осіб, яким необхідно 

відправляти звіти про інциденти. 

Реєстрація інциденту. Відповідальним особам (якщо такі призначені) часто не 
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надається методика реєстрації інцидентів – не існує спеціальних журналів їх 

реєстрації, а також правил і термінів заповнення. 

Усунення наслідків і причин інциденту. У компаніях, як правило, відсутня 

документально зафіксована процедура, що описує дії, які необхідно виконати з 

метою усунення наслідків і причин інциденту. В першу чергу така процедура 

повинна передбачати, щоб заходи по усуненню наслідків і причин інциденту не 

порушували процедури їх розслідування: усунення наслідків інциденту не має 

«замітати сліди», щоб неможливо було встановити винних у інциденті. 

Розслідування інциденту. На етапі розслідування інцидентів основну роль 

відіграють: ведення журналів реєстрації подій, чіткий поділ повноважень 

користувачів, відповідальність за виконані дії – важливі докази того, хто брав 

участь в інциденті і які дії він виконував. На жаль, про розслідування інцидентів в 

компаніях часто просто забувають. Як тільки наслідки інциденту усунені і бізнес-

процеси відновлені, подальші дії з розслідування інциденту і здійсненню 

коригувальних і превентивних заходів не виконуються. 

Реалізація дій, покликаних унеможливлювати повторне виникнення 

інциденту. Як правило, якщо компанії було завдано якоїсь шкоди, то до винних у 

виникненні інциденту все ж застосовуються різні стягнення, однак внесення 

дисциплінарних стягнень не завжди підпорядковується затвердженими 

процедурами та інші дії щодо запобігання повторенню інциденту виконуються теж 

не завжди. [4] 

На нашу думку, для уникнення перелічених вище проблем необхідно чітко 

дотримуватися вимог міжнародних стандартів та державних нормативних 

документів у сфері захисту інформації, а також розробляти власні процедури 

управління інцидентами безпеки. Крім того, необхідно, щоб усі співробітники 

компанії усвідомлювали важливість процесу управління інцидентами. 

Адекватна процедура виявлення інцидентів та реагування на них допоможе 

організації стати більш стійкою до майбутніх інцидентів. А виконання 

превентивних та коригуючи заходів знизить імовірність повторення минулих 

інцидентів. 
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DLP-СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ ІНСАЙДЕРА 

 
Сучасна інформаційна безпека загалом зосереджена на захисті від зовнішніх 

загроз, і з розвитком засобів захисту від них на передній план виходять внутрішні 
загрози інформації. По даним дослідження компанії InfoWatch 
найрозповсюдженішим та найнебезпечнішим видом внутрішньої загрози є витік 
інформації. [1] 

Інсайдер – користувач інформаційної системи, який має легальний доступ до 
конфіденційної інформації. У випадку існування інсайдера в інформаційній 
системі засоби захисту від несанкціонованого доступу до інформації є безсилими. 

Можливим засобом вирішення проблеми інсайдера є застосування DLP-
систем. DLP-система (Data Leak Prevention, Запобігання Витоку Даних) – 
технології запобігання витоку конфіденційної інформації з інформаційної системи 
на зовні. [2] Такі системи створюють захищений цифровий периметр навколо 
організації, аналізують усі вихідні, а інколи і вхідні дані. Інформацією, що 
контролюється, має бути не лише інтернет-трафік, а і ряд інших інформаційних 
потоків: документи, які виносяться за межі контрольованого контуру на зовнішніх 
носіях, роздруковані на принтері, відправлені на мобільні носії через Bluetooth або 
месенджери тощо. [3] 

Для запобігання витоку інформації будь-яка DLP-система має вбудовані 
механізми виявлення ступеню конфіденційності перехопленого документа: 
шляхом аналізу спеціальних маркерів (грифів) чи шляхом аналізу вмісту 
документа. 

DLP-системи перехоплюють трафік корпоративного листування, соціальних 
мереж чи блогів, месенджерів, засобів онлайн-зв’язку на зразок Skype, 
контролюють порти та підключення зовнішніх пристроїв. 

DLP-системи мають можливості: аналізу за словником, лінгвістичного 
аналізу, аналізу транслітерації, архівів, зображень, затримки відправлення 
підозрілих повідомлень. [4] 

За належним використанням та при глибокому аналізі отриманих даних, 
названі функції можуть бути не лише засобами запобігання витоку даних, а й 
засобами виявлення інсайдера в системі. 
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АТАКА СХОВИЩ ДАНИХ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ 

ЗАХИЩЕНОСТІ ОБ'ЄКТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 
У сучасних умовах діяльність будь-якої організації пов'язана з оперуванням 

великою кількістю інформації, доступ до якої має широке коло осіб. Системи 
управління базами даних (СУБД), особливо реляційні СУБД стали домінуючим 
інструментом в області зберігання, обробки і представлення даних. Будь-який збій 
в роботі СУБД, що супроводжується втратою, хоч і тимчасової, доступу до даних, 
негайно відбивається на конкурентоспроможності організації. 

У даному матеріалі будуть розглядатися моделювання можливості 
несанкціонованого доступу та модифікації БД у контексті елементу веб-додатка. 
Більшість даних зберігаються в структурованому форматі, доступ до яких 
здійснюється з використанням заздалегідь заданого формату запиту або мови і 
містять внутрішню логіку для управління цими даними. Як правило, додатки 
використовують загальний рівень привілеїв для всіх типів доступу до сховища 
даних і при обробці даних, що належать різним користувачам додатків.  

Пентест - або тест на проникнення - показує, наскільки легко зловмиснику 
проникнути в корпоративну інформаційну систему. В ході тестування на 
проникнення моделюються дії зловмисника і дається оцінка, скільки ресурсів і 
часу буде потрібно для успішної кібератаки, виявляються ймовірні напрямки атак 
і надаються рекомендації, як усунути слабкі місця в захисті і підвищити рівень ІБ. 
Сьогодні найбільш поширеними сховищами даних є бази даних SQL, репозиторії 
на основі XML і каталоги LDAP. Відповідно до них можна виділити наступні 
можливі вектори атаки: 

Ін'єкція в інтерпретовані контексти (Injecting into Interpreted Contexts) 
Інтерпретована мова - це та, чиє виконання включає компонент часу 

виконання, який інтерпретує код мови та виконує вміщені в ньому інструкції. 
Ін'єкція в інтерпретовані мови - це широка тема, що охоплює безліч різних видів 
вразливостей і потенційно загрозливий кожний компонент, що підтримує 
інфраструктуру веб-додатки. Детальні кроки для виявлення та використання 
ін'єкцій коду залежать від мови, на яку націлені, і від методів програмування, що 
використовуються розробниками додатків. 

Ін’єкції у SQL 
SQL є інтерпретованою мовою, а веб-додатки звичайно створюють інструкції 

SQL, що містять дані, надані користувачем. Якщо це робиться небезпечним чином, 
додаток може бути уразливим для SQL-ін'єкцій. Цей недолік є однією з 
найвідоміших вразливостей для використання веб-додатків. В найбільш серйозних 
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випадків SQL-ін'єкція може дозволити анонімному зловмиснику читати та 
змінювати всі дані, що зберігаються в базі даних, і навіть повністю контролювати 
сервер, на якому працює база данних. Для підтримки веб-додатків 
використовується широкий діапазон баз даних.  

Ін’єкції у XPath 
Мова шляху XML (XPath) - це інтерпретована мова, що використовується для 

навігації по XML-документах і для вилучення даних з них. В більшості випадків 
вираз XPath представляє собою послідовність кроків, яка потрібна для переходу 
від одного вузла документа до іншого. Коли веб-додатки зберігають дані в 
документах XML, вони можуть використовувати XPath для доступу до даних у 
відповідь на введене користувачем введення. Якщо це введення вставляється в 
запит XPath без будь-якої фільтрації, зловмисник може маніпулювати запитом, 
щоб завадити логіці додатку або отримати дані, для яких він не авторизований. 
XML-документи зазвичай не є переважним засобом зберігання дані підприємства, 
однак вони часто використовуються для зберігання даних конфігурації додатків, 
які можуть бути отримані на основі користувацького введення.  

Ін’єкції у LDAP 
Легкий протокол доступу до каталогів (LDAP) використовується для доступу 

до служб каталогів по мережі. Каталог представляє себе ієрархічно організоване 
сховище даних, яке може містити будь-яку інформацію, але зазвичай 
використовується для зберігання особистих даних, таких як імена, номери 
телефонів, адреси електронної пошти та функції роботи. Загальними прикладами 
LDAP є Active Directory, що використовуються в доменах Windows, і OpenLDAP, 
що використовуються в різних ситуаціях. У кожному запиті LDAP 
використовується один або кілька фільтрів пошуку, які визначають вихідні записи, 
що повертаються запитом. Фільтри пошуку можуть використовувати різні логічні 
оператори для представлення складних умов пошуку. Як і у випадку з іншими 
формами ін'єкцій, якщо користувацьке введення вводиться в LDAP-фільтр без 
будь-якої перевірки, зловмисник може надати оброблений вхід, який модифікує 
структуру фільтра та саме цим витягує дані або виконує дії в несанкціонований 
спосіб. Загалом, вразливості по відношенню до LDAP-ін'єкцій не такі легко 
доступні, як SQL-ін'єкції, через наступні фактори: якщо пошуковий фільтр 
використовує логічний оператор для завдання кон'юнктивного або диз'юнктивного 
запросу, це зазвичай з'являється до того моменту, коли дані, надані користувачем, 
вставлені, та відповідно, не можуть бути модифіковані. Такі серйозні проблеми, як 
ці атаки, є лише частиною більш ширшого спектру атак, котрі включають у себе 
ін’єкції у інтерпретовані контексти.  
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МЕТОД КОМПРЕСІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ЇХ ШВИДКОЇ ОБРОБКИ В 

РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

 

На сьогоднішній день об’єми  інформації в світі постійно і швидко 

збільшуються, причому дані переважно неструктуровані та неоднорідні. До таких 

даних відносяться статистичні дані, тексти, зображення, відео та ін. Кожна людина 

щоденно продукує великі обсяги даних, особливо фото та відео. У природі 

технології обробки великих даних є три характеристики: обсяг даних, швидкість їх 

накопичення та обробки та різноманітність інформації [1]. Для підвищення 

швидкості обробки цифрових зображень необхідно зменшувати їх обсяги шляхом 

компресії з мінімальними втратами інформативності. Характеристики, які 

забезпечуються існуючими методами, недостатньо для їх обробки в режимі 

реального часу, наприклад, обробка зображень з камер спостереження, коли ми 

говоримо не про одну зображенні, а про потоки даних. Тому, розробка методу 

компресії зображень для зниження їх обсягів при збереженні заданої якості 

візуалізації є актуальною задачею. Метою роботи є розробка методу компресії 

зображень з попереднім квантуванням компонент трансформант дискретного 

косинусного перетворення. 

Запропонований метод стиснення містить в собі шість етапів [2]. 

Етап 1. Перетворення зображення з моделі кольорового опису RGB в 

кольороворізносне перетворення YUV. 

Етап 2. На даному етапі виконується ДКП. Завдяки властивості подільності 

ядра базисної функції дискретне косинусне перетворення виконується в два кроки. 

Спочатку здійснюється одномірне ДКП для стовпців масиву вихідного 

зображення, потім виконується одномірне ДКП для рядків масиву. 

Етап 3. Бінарний опис квантованих компонент трансформант на основі їх 

двійкового подання, дозволяє враховувати особливості розподілу нульових 

областей в бітовому описі трансформант (БОТ), а саме враховувати особливості 

розміщення та довжини областей нульових елементів для різних позицій бінарного 

опису трансформанти  

Етап 4. Формування масивів довжин серій двійкових елементів в напрямку 

бітових площин БОТ, що дозволяє сформувати найбільш довгі серії нульових 

елементів. 

Етап 5. Адаптивне кодування адаптивних позиційних (АП) чисел, 
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утворених для стовпців масиву довжин серій двійкових елементів. Це забезпечує: 

одночасне скорочення кількості службових даних і виключення випадків 

неконтрольованої втрати інформації на етапах обробки структурних 

характеристик бінарного опису і формування кодових слів стислого представлення 

трансформанти; визначення довжини кодового слова тільки один раз для першого 

стовпця масиву довжин серій двійкових елементів відразу після обчислення коду 

позиційного числа, використовуючи тільки одну операцію множення. 

Етап 6. Побудова кодограми стислого представлення трансформанти на 

основі послідовності кодових слів, що містять інформацію про код АП чисел [3]. 

В результаті досліджень одержала подальшого розвитку технологія 

стиснення зображень із втратами якості на основі їх попереднього 

трансформування. Відмінності від відомих методів полягають у тому, що: для 

побудови масивів довжин серій ДЕ використовується індексний принцип 

позиціонування елементів на основі їх координати в загальній послідовності, що 

дозволяє скоротити час формування масиву довжин серій; використання 

адаптивно-одноосновного кодування позиційних чисел дозволяє скоротити часові 

затримки на обробку та скоротити надмірність, обумовлену особливостями 

розподілу довжин серій двійкових елементів у бінарному описі трансформанти без 

використання додаткової службової інформації. Структура кодограми стислого 

представлення визначається за дворівневим принципом: на рівні грубої оцінки 

визначається кількість кодових слів, а на рівні уточнення забезпечується 

скорочення кодової надмірності, що дозволяє виключити переповнення 

машинного слова і скоротити кількість кодової надмірності.  Використання даного 

методу забезпечує: підвищення ступеня стиснення;  виключення 

неконтрольованих втрат якості відновлюваних зображень, зумовлених як 

усуненням психовізуальної надмірності, так і недостатнім вибором службових 

даних для опису структурних компонент на етапах перетворення даних; зниження 

часу обробки, як на етапах попередньої обробки, так і на етапах кодування для 

скорочення надмірності. 
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БІОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ В 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 

         Захист інформації являє собою комплекс заходів, спрямованих на запобігання 

несанкціонованому витоку, модифікації і видаленню інформації, здійснюваних із 

застосуванням технічних, в тому числі програмних, засобів. Основною задачею 

забезпечення безпеки інформаційних систем є обмеження кола осіб, що мають 

доступ до критичної інформації. Аутентифікація користувачів комп'ютерних 

систем задача, рішення якої дозволяє організувати процес управління правами 

доступу, а також вирішити ряд інших питань, що мають прикладне значення. 

        Принципи, що лежать в основі методів ідентифікації і аутентифікації, 

розділяються на чотири групи: традиційні парольні захисти; перевірка фізичних 

параметрів людини (відбитки пальців, сітчатка ока, і т. д.); оцінка психофізичних 

параметрів; оцінка кола інформаційних інтересів користувача і динаміка їх 

зміни.[1] 
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        Сьогодні в якості біометричних характеристик людини використовують 

голос, відбитки пальців, райдужну оболонку ока, почерк і стиль натиснення на 

клавіші, а також характеристики будови людського тіла. Будь - яка з цих 

характеристик може бути використана для подальшої ідентифікації особи споміж 

інших. При цьому виключається можливість передачі пароля між співробітниками 

і в декілька разів ускладнюється процедура несанкціонованого проникнення в 

систему, так як виникає необхідність застосування математичних розрахунків. 

        Аналіз методів біометричної ідентифікації показав, що статичні методи, 

ґрунтовані на характеристиці будови людського тіла, має ряд переваг, таких як 

висока точність автентифікації, висока швидкість реакції та ін. До недоліків, у 

деяких випадках, можна віднести високу вартість устаткування, витратних 

матеріалів і обслуговування [2]. 

У стадії розробки знаходяться нові біометричні технології, пов'язані з 

іншими фізіологічними характеристиками: 

 Порівняння ДНК — це найдосконаліша на сьогодні біометрична 

технологія, що дає прямий доказ ідентичності особи, окрім однояйцевих близнят, 

в яких однаковий генотип.   Цей метод інколи називається дактилоскопією ДНК, 

що збиває з пантелику і вводить в оману, оскільки відбитки пальців не 

«проникають до рівня генома». Біометричні системи, засновані на порівнянні 

ДНК, можуть бути введені в дію лише згодом. 

  Відбиток долоні — в цій системі використовується розташування ліній на 

долоні людини, повністю аналогічно біометричній технології, що використовує 

відбитки пальців.  

 Судинні рисунки — розташування вен в різних частинах тіла людини, 

включаючи зап'ястя і тильну сторону долоні.  

 Сигнали, що виробляються серцем (мозком, легенями), — в цій системі 

користувач торкається датчика «біодинамічного підпису» («Biodynamic signature» 

sensor) і залишається з ним в контакті деякий час (залежно від точності вимірів — 

до 8 секунд). За цей час датчик ідентифікує індивідуальні параметри людини.[3] 
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ПІДХІД ДО ПОКРАЩЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ ДАТА-ЦЕНТРУ «УКРТЕЛЕКОМ» 

 

Проблеми інформаційної безпеки України в сучасних умовах є надзвичайно 

актуальними. З кожним роком кількість інформації збільшується, a також зростає 

попит на її захист, a значить i зростає її цінність. В зв’язку з цим вимоги щодо 

захисту інформації також зростають [1]. Так само швидкими темпами 

вдосконалюються інформаційні технології. Через щорічне оновлення 

інформаційних технологій виникають нові загрози, які можуть спричинити шкоди 

для інформації. Для того, щоб забезпечити повний захист інформації, необхідно 

створити систему захисту інформації нa основі комплексного підходу. 

Комплексна система захисту інформації – це сукупність організаційних і 

інженерно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення захисту інформації 

від розголошення, витоку й несанкціонованого доступу [2]. 

Головною метою створення комплексної системи захисту інформації дата-

центру «Укртелеком» є досягнення максимальної ефективності захисту за рахунок 

одночасного використання всіх необхідних ресурсів, методів і засобів, що 

виключають несанкціонований доступ до інформації, та створення умов обробки 

інформації відповідно до чинних нормативно-правових актів України у галузі 

захисту інформації. 

Для досягнення цієї мети необхідно дослідити та вирішити такі задачі: 

 проаналізувати та дослідити об’єкт інформаційної діяльності; 

 розробити модель загроз інформації та модель порушника об’єкта 

інформації; 

 розробити політику інформаційної безпеки; 

 розрахувати та оцінити усі можливі ризики. 

Найбільш ефективним рішенням щодо покращення комплексної системи 

захисту інформації в дата-центрі «Укртелеком» буде здійснення захисту 

інформації програмними засобами захисту. 

На даний момент в дата-центрі встановлені останні версії програмних 

засобів захисту, але інформація збільшується лавиноподібно i з часом навіть цього 

може не вистачити для захисту інформації, тому їх оновлення i покращення є дуже 

важливим. 

Укртелеком запустив новий сервіс «Захист від DDoS-атак», який забезпечує 
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безперебійну роботу інтернет-ресурсів клієнтів [3]. 

Під час атаки граничний маршрутизатор Укртелеком перенаправляє трафік 

відповідно до команд системи AntiDDoS. Легітимний трафік прямує 

безпосередньо до клієнта, а решта проходить процедуру очищення і потрапляє на 

сервер вже без зловмисної складової. Але Система Укртелекому захищає від атак 

паразитного трафіку об'ємом до 350 Гбіт /с. Наразі ця система не потребує 

оновлення, але очевидно, що через деякий час її можливостей буде не вистачати.  

В сучасних умовах безпека інформаційних ресурсів може бути забезпечена 

тільки комплексною системою захисту інформації. Тому це є дуже важливим 

завданням, в ході якого розглядаються усі можливі загрози а також впровадження 

та ефективне функціонування системи управління інформаційною безпекою, яка 

спрямована на забезпечення безпеки інформації, що обробляється в системі дата-

центру «Укртелеком» і дозволяє запобігти можливості реалізації загроз і 

найголовніше забезпечити повноцінний захист інформації та підвищити її 

надійність.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ БАЗИ ДАНИХ ДОЗВОЛЕНИХ ЗАСОБІВ 

ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  

 

До захищених інформаційних систем належать інформаційні системи, які у 

певних умовах експлуатації забезпечують безпеку (конфіденційність, цілісність, 

доступність) інформації, що функціонує в системі, та підтримує свою 

працездатність в умовах впливу на неї заданої множини загроз [1].  

Дані загрози обумовлюють необхідність забезпечувати технічний захист для 

інформації, яка містить державні інформаційні ресурси, або інформації, вимога 

щодо захисту якої встановлена законом. 

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» інформація, яка є власністю держави, або 

інформація з обмеженим доступом, вимогу щодо захисту якої встановлено 

законом, має оброблятись у системі із застосуванням комплексної системи захисту 

інформації (КСЗІ) [2]. 

Комплекси систем захисту інформації, що створюються для захисту 

інформації, що містять державні інформаційні ресурси, повинні використовувати 

лише ті засоби, що визначені нормативними документами – а саме, «Переліком 

засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного 

захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту 

якої встановлена законом» [3] та «Переліком засобів КЗІ, які мають експертний 

висновок за результатами державної експертизи у галузі КЗІ» [4]. Інші засоби 

захисту не дозволені у використанні при створенні комплексної системи захисту 

інформації. Звідси виникає необхідність постійно звірятися із вищезазначеними 

переліками. 

Вони опубліковані на офіційному сайті ДССЗЗІ у вигляді великої таблиці на 

HTML-сторінці, відверто незручної для використання через відсутність належного 

категоріювання об’єктів. Через це виникають наступні проблеми: 

1. Розмір таблиці та складнощі пошуку в ній збільшують час на 

створення необхідного комплексу систем захисту інформації.  

2. Відсутність рекомендованих цін на продукцію сповільнює остаточне 

затвердження бюджету КСЗІ. Будь-яке несхвалення у проекті КСЗІ вертає сторону, 

що створює КСЗІ, до проблем, описаних у пункті 1, і затрачений час зростає 

геометрично. 
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3. Відсутність рекомендованих цін у таблиці також спричиняє 

можливості для створення корупційних схем з боку сторони, що створює КСЗІ, а 

саме штучне викривлення цін на продукцію у звітах начальству та подальша 

закупівля продукції за завищеними цінами. Це призводить до перевитрат бюджету 

та, можливо, придбання не найкращих альтернатив. 

4. Дані переліки періодично оновлюються, що з урахуванням їх обсягу 

може призвести до помилок у виборі певних засобів, з урахуванням використання 

застарілої інформації, або не врахування оновлених даних у зв’язку з великими 

об’ємами даних переліків. 

Для вирішення цих проблем запропоновано здійснити їх дослідження та 

розроблення на їх основі бази даних із засобами захисту інформації (ЗЗІ), 

зазначеними в даних переліках. 

Таким чином, створення актуальної бази даних переліків засобів технічного 

захисту інформації, визначених в [3, 4] є актуальною науковою задачею.  

Пункти, за якими пропонується здійснювати категоріювання засобів (список 

наведений приблизно та може відрізнятися від кінцевої роботи): тип засобів: 

програмний чи апаратний; компанія, що випускає цю продукцію; вид інформації, 

що захищає пристрій (електронні документи, мережа, ПЕМВН тощо); властивості 

інформації, що захищаються (конфіденційність, цілісність, доступність чи 

спостережність та їхні комбінації); загальний опис прямого призначення 

пристрою; відповідність нормативним документам України. 

У подальшому планується створити систему підтримки прийняття рішень на 

основі такої бази даних. Вона матиме вигляд зручного програмного застосунку, 

абсолютно не вимагатиме знань мови SQL та матиме функціонал автоматичного 

збирання комплексу систем захисту інформації з дозволених засобів захисту 

інформації на основі заданого бюджету. 
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«ПІСОЧНИЦІ» (SANDBOX) ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ВІД 

АТАК «0-DAY» 

 

На сьогодні захист від цілеспрямованих атак залишається одним із самих 

актуальних питань у сфері інформаційної безпеки. Протягом останнього року 

кількість кібератак в Україні збільшилася в десять разів [1]. Майже кожен 

знайомий з такими виразами: «таргетована (цільова) атака», «вразливість 

нульового дня», «0-day» або навіть Advanced Persistant Threats (ATP). Дані теми 

можна сміливо назвати головним трендом в сфері інформаційної безпеки. Ті ж 

шифрувальники є одним з підвидів перерахованих загроз. На сьогоднішній день, 

«пісочниці» (SandBox) – це єдині засоби, які дозволяють боротися з вище 

згаданими загрозами. 

Таргетовані (цільові) атаки – це атаки, спрямовані на конкретну організацію, 

групу компаній або галузь і реалізовані на тривалому відрізку часу, з 

використанням значних ресурсів зловмисника. При проведенні таких цільових 

атак часто використовується шкідливий код, розроблений або модифікований 

спеціально для досягнення мети. За перший квартал 2018 року використання 

шкідливого коду та шифрування збільшилось на 268% [1]. В англомовному 

варіанті для позначення даного типу загроз часто використовується термін 

Advanced Persistant Threats (АРТ). Властивістю даного виду атак є тривалий 

характер впливу на ціль і складність виявлення. 

Зловмисник «закріплюється» в  інформаційній системі і, діючи максимально 

приховано, тривалий час зберігає контроль і має доступ до конфіденційної 

інформації. На сьогодні актуально говорити не лише про загрози таргетованих атак 

в їх первинному сенсі, але і про масові атаки з використанням модифікованих 

вірусів, які можуть обходити традиційні сигнатурні методи виявлення і 

блокування. В алгоритмах проведення більшості цільових атак виявляється певна 

послідовність дій, що робляться зловмисником при підготовці і проведенні атаки. 

Данна послідовність дій  отримала назву  Cyber Kill Chain (вбивчій ланцюг) [2].  

На даний момент ринок рішень по виявленню і протидії цільовим атакам   

знаходиться у стадії становлення. Виробники пропонують широкий спектр засобів 

захисту, але часто такі товари робляться задля маркетингу і не відображають 
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реальної ефективності рішень. Проте серед існуючих на ринку засобів захисту 

одним з найефективніших рішень є «пісочниці» (SandBox). 

Такі засоби захисту проводять  динамічний і статистичний аналіз  файлів у 

віртуальному середовищі і блокують їх при необхідності [3]. Це дозволяє  оцінити 

поведінку підозрілих файлів і наслідки їхнього запуску. При цьому рішення 

покладаються не на виявлення шкідливого коду за допомогою сигнатур, а на 

оцінку дій, які виконуються кодом, його безпеку і коректність в даному 

середовищі.  

Аналіз файлу здійснюється у середовищі, ідентичному на робочій станції 

користувача (операційна система, прикладне програмне забезпечення і т. п.). 

Аналіз файлів проводиться в автоматичному режимі і не вимагає додаткових знань 

в частині аналізу файлів. Принцип роботи пісочниць дозволяє не тільки виявляти 

цільову атаку на систему, а й заблокувати її на стадії доставки до користувача 

шкідливого коду (Cyber Kill Chain). Незалежність від сигнатурних методів 

детектування дозволяє виявити шкідливий код «0-day», який був спеціально 

розроблений або модифікований для проведення таргетованої атаки. Проте 

реалізація описаних  механізмів захисту вимагає значних обчислювальних 

ресурсів. Їх реалізація на рівні кінцевих робочих станцій  неефективна, тому 

виробники пропонують спеціалізовані програмно-апаратні комплекси, які 

виконують роботу на рівні мережі.  

Важливим фактором також залишається підвищення обізнаності 

співробітників організації в області інформаційної безпеки і правильне 

налаштування існуючих засобів захисту. При дотриманні цих умов пісочниці 

стануть ефективним засобом протидії сучасним загрозам інформаційної безпеки і 

важливим елементом комплексної системи інформаційної безпеки організації. 
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ПІДВИЩЕННЯ   ЕФЕКТИВНОСТІ   РОЗПІЗНАВАННЯ   МЕРЕЖЕВИХ   
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СИСТЕМИ   IPS 

 

Технології Інтернет змінюють не тільки підходи організацій до ведення 

бізнесу, але і їх відношення до забезпечення мережевої безпеки. Для того, щоб 

компанія була спроможна захистити себе від потенційних та реальних мережних 

загроз вона повинна мати систему, яка буде контролювати цілісність і 

автентичність відбитку інформації та мережевих з'єднань, що проходять як через 

Інтернет, так і через внутрішні її мережі [1]. 

Не є таємницею те, що кожна організація має свою конфіденційну 

інформацію та критичних важливих ресурсів, компрометація яких завдасть 

великих збитків. З кожним днем ці ресурси є схильними до спеціальних атак, які 

поступово стають, з одного боку, більше витонченими, а з іншого боку - простими 

у виконанні. З цього випливає, що питання захисту інформаційних ресурсів, які 

циркулюють в мережних джерел є актуальною проблемою сьогодення. 

Різноманітність та варіативність мережевих атак є дуже великою, тому 

важливо мати систему, яка буде правильно та ефективно визначати і запобігати їм. 

Відомою в цьому плані є програмно-апаратна система IPS, яка призначена для 

виявлення ознак несанкціонованого доступу в комп'ютерну систему або мережу та 

запобігання виконання зловмисних дій в основному через Інтернет [2]. 

Cистема запобігання мережевих загроз є комплексними рішеннями, що 

включає в себе функціонал систем запобігання вторгнень (IDS-IPS), повний 

інструментарій для глибокого інспектування мережевого трафіку і, відповідно, 

виконують блокування загроз в реальному часі. Зазвичай такі системи виконують 

наступні функції [3]: 

1) інспектують вхідний і вихідний трафік в реальному часі; 

2) запобігають вхід або вихід шкідливого або небажаного трафіку; 

3) категоризують всі потенційні загрози і складають звіти; 

4) розміщуються в будь-якому місці, де трафік переходить між відомою і 

невідомою зоною (наприклад після Firewall, перед DMZ і публікуючими 

сервісами, між різними сегментами корпоративної мережі). 

Виявлення шкідливих аномалій у мережному трафіку є задачею не із 

простих, адже існує більше тисячі ознак по яким можна стверджувати чи “чистий” 

трафік, чи ні. Важливо розуміти, що написання ознак є тонким завданням, бо по-



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

263 

перше зчитуючи багато ознак системі знадобиться більше часу, а по-друге вона 

буде частіше позначати false positives (помилкові результати). Тому варто скласти 

перелік суттєвих ознак при яких збільшиться ефективність роботи. 

Головними ознаками розпізнавання мережевих атак системою IPS є [4]: 

● IP - унікальна мережна адреса вузла у комп’ютерній мережі; 

● Domain - символьне ім’я для індетифікації областей в мережі Інтернет; 

● URI - уніфікований індетифікатор ресурсу; 

● File binary string - тип сивлольних даних, які зустріаються в двійкових 

форматах; 

● DNS information - інформація про DNS сервера; 

● MD5 hash – отриманий хеш певних данних, перетворених за 

алгоритмом MD5; 

● Proxy information – інформація про proxy сервера. 

По цим значенням відбувається перевірка мережевого трафіку та виконання 

певних дій відповідно до правил, які закладені в систему на етапі її впровадження. 

Однак, при роботі IPS виникає по-перше питання щодо швидкості 

розпізнавання мережевих атак, а по друге зазначена система не повинна 

перевантажувати ПЕОМ, на якій вона встановлена. [5] 

Виходячи з вище зазначеного можна стверджувати, що від вибору 

ефективності алгоритму розпізнавання, який би за мінімальній можливий час був 

спроможний з максимальною ймовірністю правильного розпізнавання при 

невеликій його обчислювальній складності виявити спробу атаки на мережу, від 

чого залежить навантажуваність ПЕОМ.  
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ТЕНДЕНЦІЯ НАЙГЛОБАЛЬНІШОГО ДЖЕРЕЛА ЗАГРОЗ 

ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 

ІБ-компанія Group-IB випустила звіт, у якому повідомила, що на початку 

поточного (2018-го) року джерелом найбільш глобальної загрози кібербезпеці 

стали фізичні вразливості мікропроцесорів і атаки сторонніми каналами – на 

відміну, зокрема, навіть від попереднього року, коли основна увага спеціалістів по 

безпеці була зосереджена на епідеміях BadRabbit, WannaCry, NotPetya тощо (тобто 

на програмних вірусах). 

У звіті повідомляють, що вищезазначені види вразливостей (з яких 

найвідомішими стали такі, як Spectre і Meltdown), як відомо, неможливо швидко й 

ефективно закрити за допомогою програмних оновлень. Більш того, сьогодні на 

ринку немає рішень, які б дозволяли хоч з якою-небудь точністю виявляти 

вразливості такого характеру, тому про них стає відомо майже виключно завдяки 

інцидентам, а не дослідженню атак. Активність досліджувань, присвячених 

пошуку вразливостей, наприклад, у BIOS/UEFI збільшується з кожним роком 

пропорційно зрісшій кількості загроз, які використовують у атаках, що базуються 

на апаратних вразливостях [1]. 

Комбінація таких вразливостей, які з-поміж іншого дозволяють виконувати 

масу дій в операційній системі враженої машини, з атаками сторонніми каналами, 

відкриває нові можливості заражати пристрої непомітно. Якщо пристрій 

скомпрометовано через ці вразливості, то переустановка операційної системи або 

навіть заміна жорсткого диска не вирішать проблеми. Неважливо, де 

користувач знаходиться: як тільки пристрій підключається до Інтернету, 

зловмисник може отримати над ним повний контроль. 

На даний момент потенційних зловмисників, які здатні якісно здійснювати 

такі атаки, не так багато. Але разом з тим, розробка програм для боротьби з ними 

— процес наразі досить складний і коштозатратний. По цій причині маловірогідно, 

що в найближчий час цей тренд при всій своїй глобальній небезпеці зіткнеться з 

серйозними мірами протидії ІБ-спеціалістів. Саме тому у даного тренда є шанс 

перерости у дещо, що буде значно загрозливішим [2]. 
Список використаних джерел 

1. Group-IB. Hi-Tech Crime Trends / Group-IB. // group-ib.ru. – 2018. – №3. 

2. Волков Д. Group-IB представила отчет о киберпреступности и призвала рынок 

к хантингу [Електронний ресурс] / Дмитро Волков // Group-IB. – 2018. – Режим доступу до 

ресурсу: https://www.group-ib.ru/media/hi-tech-crime-trends-2018/.     



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

265 

УДК 004.056 
1В. В. Гречко 

студент 
2Т. В. Бабенко 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту 

інформації 
1,2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ЗАХИЩЕНОГО ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Дана проблема потребує вирішення щонайменше двох взаємопов’язаних 

задач, зокрема: неможливо розробити механізми безпеки «клієнтської частини» 

(термін клієнтська частина використовується безвідносно до клієнт-серверної 

архітектури) навіть для випадку коли комп’ютерна система представлена тільки 

однією обчислювальною системою;  першочерговою метою розробки програмного 

забезпечення (ПЗ) і комп'ютерних систем є, як правило, реалізація 

функціональності, а не забезпечення безпеки, тому і в процесі розробки ПЗ, як 

правило, виконується тільки функціональне тестування, яке значно відрізняється 

від тестування безпеки, хоча це на перший погляд і близькі поняття. Тестування 

безпеки потребує більш глибокого аналізу програми і, як правило включає 

експертизу початкового коду програми, функціональне тестування виконується 

задля забезпечення гарантії, що значний процент користувачів може 

експлуатувати програму без скарг. З метою підвищення безпеки ПЗ розробник 

повинен проаналізувати можливі джерела проблем кібербезпеки, однак у багатьох 

випадках, інтеграція чи реалізація  послуг безпеки при розробці можуть привести, 

як до удорожчання програмного продукту так і до зниження функціональності 

застосунку. А обмеження функціональності може, в свою чергу, обмежити сферу 

застосування застосунку та привести до зменшення частки ринку і, відповідно 

прибутку виробника [1]. Щоб уникнути зазначеної ситуації, виробники, як 

правило, прагнуть або дотримуватися балансу між функціональністю і безпекою, 

або нехтувати відповідними послугами безпеки. 

Керівним документом з забезпечення певного рівня безпеки є план 

забезпечення безпеки, який необхідно створити ще на етапі проектування ПЗ, та 

який охоплюватиме весь життєвий цикл проекту[2]. Він може посилатися на 

міжнародні стандарти (RFC, стандарти IEEE і кращі практики), документи, 

розроблені в рамках попередніх проектів, політики безпеки, плани реагування на 

інциденти, національні або міжнародні керівні документи.   

За багато років були створені різні методи розробки програмного 

забезпечення, спрямовані на задоволення різних вимог розробників і 

постачальників. Проаналізувавши сучасні підходи  до вирішення проблеми 

забезпечення безпеки систем (під системою розуміємо, як один застосунок так і 
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повномасштабну інформаційно-комунікаційну систему, включаючи мережеві 

екрани, фільтруючі шлюзи і вірусні сканери) з даної теми [2-6], було сформовано 

загальні етапи розробки ПЗ з урахуванням ключових задач безпеки, що 

допомагають розпізнати слабкі місця та зосередити на них увагу розробників, 

зокрема:  

1. Ініціювання проекту: визначення концепції проекту, потреб 

користувача і основних цілей безпеки продукту; первинний аналіз ризиків ІБ; 

2. Функціональне проектування і планування: формування вимог до 

розробки; розробка критеріїв оцінки захищеності ПЗ; визначення специфікацій 

системного оточення; розробка формального проекту; 

3. Створення технічного завдання на розробку ТЗ: ретельний аналіз 

інформаційної, функціональної і поведінкової моделі; декомпозиція робіт; 

вторинний аналіз ризиків; 

4. Розробка ПЗ: розробка ПЗ з використанням методів безпечного 

програмування; створення проектної документації; 

5. Установка  ПЗ: установка і впровадження продукту; тестування та 

аудит; створення документації для користувачів; 

6. Експлуатація та підтримка ПЗ: незначна модифікація продукту;    

7. Видалення продукту і аналіз завершеного проекту. 

Іншою важливою стратегією для забезпечення безпеки застосунків є 

включення в процес програмування регулярного проведення аналізу коду[3, 5, 6],  

причому як звичайними програмістами, так і фахівцями з безпеки. Важливо, щоб 

всі рекомендації, що напрацьовані в результаті таких перевірок, були ретельно 

задокументовані, незалежно від того, чи будь вони фактично реалізовані. 

 Таким чином, щоб зберегти золоту середину між прагненням до високого 

рівня безпеки та функціональності, сервіси безпеки повинні проектуватися і 

розроблятися одночасно з функціональністю та забезпечуватися на всіх рівнях. В 

іншому випадку безпека забезпечується не в повному обсязі, залишаючи істотні 

уразливості. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА БЕЗПЕКИ 

КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 
 
Сьогодні, питання формування та оцінки культури інформаційної безпеки 

організації посідає провідне місце в дослідженнях із забезпечення безпеки 
корпоративних комп’ютерних мереж. Якщо в забезпеченні захисту від зовнішніх 
порушників давно вже вироблені усталені підходи (хоча розвиток відбувається і в 
даному напрямку), то методи протидії внутрішнім порушникам в даний час мають 
багато нерозглянутих питань. Також визначають технічну та персональну 
складову формування культури інформаційної безпеки корпоративних мереж 
(ІБКМ). 

Для визначення технічної складової є велика кількість методик, які викладені 
в нормативній документації зі здійснення аудиту систем. 

Типова методика включає виконання наступних основних етапів [1]: 
- вивчення вихідних даних по АС; 
- оцінка ризиків, пов'язаних із реалізацією загроз безпеки; 
- аналіз механізмів безпеки організаційного рівня; 
- ручний аналіз конфігураційних файлів маршрутизаторів, МЕ і проксі-

серверів; 
- сканування зовнішніх мережевих адрес ЛОМ з мережі Інтернет; 
- сканування ресурсів ЛОМ зсередини; 
- аналіз конфігурації серверів і робочих станцій ЛОМ за допомогою 

спеціалізованих програмних засобів. 
Бачимо, що в таких підходах недостатньо виражене місце персональної 

культури ІБ адміністраторів та користувачів корпоративних мереж – 
представників другої складової. 

Для врахування  другої складової необхідно виконати такі основні дії: 
- визначити вимоги до рівня персональної культури інформаційної безпеки 

різних учасників інформаційних процесів в корпоративних мережах; 
-  оцінити рівень персональної культури інформаційної безпеки, яка є у 

більшості випадків першопричиною виникнення загрози; 
- розробити заходи з підвищення рівня КІБ учасників інформаційних процесів 

корпоративних мереж. 
Загальна модель оцінки культури інформаційної безпеки з врахуванням 

показників персональної безпеки та ризиків наведена на рисунку 1. 
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Оцінка культури інформаційної безпеки з врахуванням ризиків
ISC=(L1+PL1)R1+(L2+PL2)R2+(L3+PL3)R3+(L4+PL4)R4
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Рис 1. Оцінка культури інформаційної безпеки з врахуванням показників персональної безпеки та 
ризиків 

Кожен з перерахованих вище користувачів відповідно до своєї категорії 
ризику може завдати більший або менший збиток системі. Відзначимо, що 
причини виникнення нестандартних ситуацій носять випадковий або навмисний 
характер, причому, попри інсайдерську діяльність або помсту, найчастіше 
причинами стають легковажність, необачність, цікавість, лінь, жадібність та 
нетерплячість – риси, притаманні людині. 

Отже, чим вище рівень управління КС, тим вище його вплив і більше 
персональна відповідальність, що має враховуватися при визначені загального 
показника ІБКМ. 

Визначення персональної культури інформаційної безпеки на першому етапі 
пропонується проводити методами нечіткої логіки, оскільки проведення 
вимірювань показників неможливе інструментальним шляхом та має складність 
подальшої формалізації. Вказані проблеми нівелюються при використанні 
емпіричних (експертних) методів, але ті, в свою чергу, привносять неточність при 
визначенні вхідних показників. 

Проведені за допомогою анкетування дослідження персональної культури 
інформаційної безпеки учасників науково-дослідного проекту на базі ЧНТУ та 
оброблені методами нечіткої логіки показали загальний рівень «нижче 
середнього». Це свідчить про наявність високого ризику реалізації загроз КМ через 
персонал навіть при використанні самих сучасних технологій захисту 
корпоративних мереж. 
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ТЕСТУВАННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ВЕБ-ПРОГРАМ 

 

В наші дні існує величезна кількість веб-програм, практично кожна з яких 

має свої уразливості. Тому тестування захищеності (security testing) є важливим 

етапом в їх розробці.  

Тестування захищеності веб-програм полягає в своєчасному виявленні 

загроз веб-додатку та запобіганні втрати даних через ці загрози.  

Веб-додатки потребують захисту тому, що вони можуть містити 

конфіденційну інформацію користувачів, витік якої може спричинити проблеми 

для них. Крім того, розробники або власники веб-програм не можуть 

контролювати всіх користувачів, що користуються їх програмою, що збільшує 

ймовірність відвідування веб-програми злочинцем. У разі атаки, скоріше за все, 

веб-програма перестане функціонувати, що призведе до незручностей для інших 

користувачів.  [1] 

Існує спільнота OWASP (Open Web Application Security Project), що 

займається саме безпекою веб-додатків. Ця організація кожні три роки розроблює 

список 10-ти найбільш небезпечних вразливостей веб-додатків, створює статті, 

наукові посібники та документацію, що знаходиться у вільному доступі. Востаннє 

такий список було оновлено 2017 року, тоді він вмістив наступні вразливості:  

1. Впровадження коду; 

2. Некоректна аутентифікація і управління сесією; 

3. Витік чутливих даних; 

4. Впровадження зовнішніх XML- сутностей (XXE); 

5. Порушення контролю доступу; 

6. Небезпечна конфігурація; 

7. Міжсайтовий скриптинг; 

8. Небезпечна десеріалізація; 

9. Використання компонентів з відомими уразливостями; 

10. Відсутність журналювання  і моніторингу. [2] 

Процес тестування веб-додатків поділяється на пасивний та активний етапи. 

Під час пасивного етапу тестувальник намагається зрозуміти логіку додатку, а під 

час активного етапу проводить тести відповідно до методології. Всі тести розбиті 

на одинадцять підрозділів: 

1. збір інформації; 

2. тестування конфігурації; 
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3. тестування політики користувацької безпеки; 

4. тестування аутентифікації; 

5. тестування авторизації; 

6. тестування управління сесією; 

7. тестування обробки користувальницького введення; 

8. обробка помилок; 

9. криптографія; 

10.  тестування бізнес-логіки; 

11.  тестування вразливостей на стороні користувача. 

Існують такі методи тестування захищенності: 

1) Сode review – перегляд коду ще до запуску програми. Перевагою такого 

способу є те, що так можна виявити вразливості системи ще на етапі розробки. 

2) Fuzz – тестування – спосіб тестування, при якому перевіряється, як 

програма поведе себе при навмисно введених невірних даних. За допомогою 

даного способу можна виявити помилки, що стосуються обробки вхідних даних.  

3) Рenetration testing – тестування на проникнення. Даний вид тестування 

проводиться з користувацької сторони. Тобто тестувальник взаємодіє з додатком 

так, як міг би діяти потенціальний користувач. [3] 

Отже, тестування захищеності веб-додатків є важливим аспектом в їх 

розробці і проводиться на всіх етапах їх реалізації. Основною метою тестування є 

знайти та знешкодити всі наявні ризики, що загрожують безпеці веб-додатку. Під 

час тестування безпеки веб-додатків основний акцент спрямовується на 

«негативне» тестування, тобто аналізується поведінка програми в різних 

непередбачених ситуаціях, особлива увага приділяється помилкам, які видає 

додаток.  
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МІСЦЕ РОЛЬОВОЇ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВ ДОСТУПУ В 

СИСТЕМІ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТЕХНОГЕННОЇ 

БЕЗПЕКИ БУДІВНИЦТВА 

Не потребує аргументації гострота потреби в удосконаленні екологічної та 

техногенної безпеки будівельних об’єктів на різних етапах їх життєвого циклу, 

сьогоденної актуальності інноваційного розвитку систем техногенної безпеки [1, 

2, 3]. Цим пояснюється значне зростання альтернативних пропозицій інноваційних 

проектів (державних та світових), що стосуються як побудови систем техногенної 

безпеки в цілому, так і локальних рішень реалізації їх багатоаспектних складових 

[2, 3]. Одна з важливих проблем інноваційної діяльності є ризик недостатньої 

обґрунтованості та ефективності обраних рішень. На суттєвість проблеми в 

значній мірі впливає її слабка структурованість, що визначає  домінуючу роль при 

розв’язанні вирішальних задач оцінювання рішень «людського фактору». 

Сьогоденні можливості інтерактивних інформаційних систем підтримки 

прийняття рішень дозволили визначити основи побудови системи оцінки 

інноваційних проектів техногенної безпеки будівництва (СОІП ТПБ), що є 

об’єктом цього дослідження [2, 3]. 

Ціль дослідження – аналіз та удосконалення альтернативних сценаріїв роботи 

системи, побудова яких обґрунтовується сукупністю вагомих та різноаспектних 

факторів: цілі прийняття рішень; рівень ієрархії прийнятих рішень (міжнародні чи 

національні системи безпеки, системи регіонального рівня, галузеві системи, 

системи безпеки окремого будівельного об’єкта, тощо); умови функціонування 

системи; вибір структури та типів критеріїв оцінювання, їх оцінка в умовах різного 

ступеню визначеності даних. З метою експериментальних досліджень був 

запропонований базовий сценарій функціонування системи. Він враховує 

домінуючу роль при оцінці варіантів думок експертів – фахівців цієї галузі, а також 

встановлення правила – прийняття остаточного рішення є прерогативою людини – 

колективу спеціалістів (ОПР). В результаті експериментальних досліджень були 

конкретизовані цільові установки і встановлені напрямки розвитку можливостей 

базового сценарію.  
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Головним джерелом інформації в СОІП ТПБ (структура критеріїв, значення 

якісних критеріїв для варіантів інноваційних проектів різного напряму, оцінка – 

передбачення майбутніх результатів, пріоритетність критеріїв) – результати 

експертного оцінювання. Експеримент показав, що одним з вагоміших важелів 

підвищення ефективності роботи системи є удосконалення управління доступом 

до інформації різних учасників процесу оцінювання – експертів (суб’єктів) 

системи. Актуальність цього питання в умовах прийняття рішень на основі 

домінанта експертного оцінювання обґрунтовується як реаліями вимог метода 

Дельфи, що підкреслює важливість ефективного сполучення індивідуальності 

оцінок експертів з застосуванням переваг колективного аналізу (в встановлених 

межах доступу до інформації та повноважень учасників), так і, на жаль, ризиками 

свідомих порушень суб’єкта в умовах існуючої конкуренції різних проектів, 

ризику втручання корупційних схем, можливість домінанту локальних інтересів 

над системними.  

Проведений аналіз існуючих альтернативних моделей та методів управління 

доступом з врахуванням особливостей побудови системи оцінки інноваційних 

рішень визначив перспективність застосування ролевої моделі [4]. Ця модель надає 

можливість визначення прав доступу експертів (суб’єктів) системи до її 

інформаційної бази (об’єктів системи) на основі визначених ролей (Role Based 

Access Control, RBAC). Місце та задача рольової моделі – забезпечити 

формалізованим шляхом виконання експертом гнучких, динамічних правил 

розмежування доступу, що враховують професійні та пріоритетні особливості 

участі кожного експерта в процесів роботи з системою. Мета застосування 

рольової моделі – попередження несанкціонованого доступу та модифікації даних, 

що непередбачено визначеною роллю. Ефективність побудови рольової моделі як 

складової частини (СОІП ТПБ) обґрунтовується наступними можливостями: 

ієрархічністю визначення прав доступу для різних ролей; стандартизацією типу 

ролей; зміною набору прав для окремої групи експертів не індивідуально, а за 

рахунок  зміни прав ролей тощо. 
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ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В МЕДИЧНІЙ 

ГАЛУЗІ 

У час, коли інформаційні технології захопили усі галузі людської діяльності, 

постає одне з актуальних питань для нашої держави – впровадження електронного 

документообігу в медичній галузі та забезпечення захисту, циркулюючих в ньому, 

даних [2]. 

Об’єктом даного дослідження є модель інформаційної системи ведення даних 

пацієнтів медичного центру (формування електронних медичних карток). 

Електронна медична карта (ЕМК)– сукупність електронних персональних 

медичних записів (ЕПМЗ), що відносяться до однієї людини, збираються, 

зберігаються та використовуються в рамках однієї медичної організації [1]. 

Скорочення паперового документообігу (створення інформаційної системи 

(ІС) ведення даних пацієнтів), формування електронних медичних карток 

пацієнтів та спрощення їхнього зберігання, прискорення процедури звернення 

пацієнтів до лікарів; попередження несанкціонованого доступу до даних медичної 

картки, а також їхньої модифікації/знищення шляхом створення системи захисту 

інформації є метою даного дослідження. 

Специфікацію процесу функціонування ІС ведення даних пацієнтів подано у 

вигляді діаграми діяльності (рис.1). 

 
Рис.1 Процес функціонування інформаційної системи ведення даних пацієнтів 

медичного центру 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

274 

Дана ІС містить в собі інформацію з обмеженим доступом та підлягає захисту 

від загроз логічного рівня – тому програмний захист інформації є основною 

складовою функції захисту даних. 

Оскільки використання вузькоспеціалізованих програм не забезпечить 

захисту даних від усіх видів загроз, а використання багатьох програмних засобів 

одночасно може загрожувати внутрішнім конфліктам в інформаційній системі, 

тому найлогічнішим є створення комплексної системи захисту інформації, що 

забезпечить захист даних і програм, а також самозахист від вторгнень, копіювання, 

модифікації і знищення інформації, що підлягає захисту.  
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МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ БАЗ ДАНИХ 

 

При зберіганні даних у будь-якій системі управління базами даних (СУБД) 

одним з основних завдань користувача є забезпечення безпеки цих даних. 

Вирішення проблем безпеки особливо важливе в реляційних базах даних, оскільки 

SQL дозволяє легко отримати до них доступ. Захист інформації у БД є суттєвим 

фактором ефективного функціонування БД. 

На певному переліку потенційних загроз безпеки і встановленні можливих 

джерел їх виникнення базується розробка системи інформаційної безпеки. 

Проектування конкретної системи безпеки для будь-якого об'єкта, в тому числі і 

для систем баз даних, передбачає виявлення і класифікацію джерел загроз безпеці. 

Сформулюємо перелік зовнішніх і внутрішніх загроз інформаційної безпеки 

баз даних. 

Зовнішніми загрозами функціонування баз даних і СУБД, є [1]:  

- навмисні, деструктивні дії осіб з метою спотворення, знищення або 

розкрадання програм, даних і документів системи, причиною яких є порушення 

інформаційної безпеки об'єкта, що захищається; 

- спотворення в каналах передачі інформації, що поступає від зовнішніх 

джерел, циркулює в системі і передається споживачам, а також недопустимі зміни 

характеристик потоків інформації із зовнішньої середи і всередині системи; 

- віруси і інші деструктивні програмні елементи, що поширюються з 

використанням систем телекомунікацій, що забезпечують зв'язок із зовнішньою 

середою або внутрішні зв’язки розподіленої системи баз даних; 

- збої і відмови в апаратурі обчислювальних засобів; 

Внутрішніми джерелами загроз безпеки баз даних і СУБД є: 

- системні помилки при постановці цілей і задач проектування 

автоматизованих інформаційних систем і їх компонентів, допущені при 

формулюванні вимог до функцій і характеристик засобів забезпечення безпеки 

системи; 

- помилки при визначенні умов і параметрів функціонування зовнішньої 

середи, в якій використовується інформаційна система; 

- помилки проектування при розробці і реалізації алгоритмів забезпечення 

безпеки програмних, апаратних засобів і баз даних; 

- недостатня ефективність методів, що використовуються і засобів 

забезпечення інформаційної безпеки в штатних або особливих умовах експлуатації 
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системи; 

- помилки і несанкціоновані дії користувачів, адміністративного і 

обслуговуючого персоналу в процесі експлуатації системи. 

Можна виділити наступні варіанти можливих загроз за метою порушення 

інформаційної безпеки баз даних[2]. 

1. Порушення конфіденційності інформації. При реалізації цих загроз 

інформація стає відомою особам, які не повинні мати до неї доступ.  

2. Порушення цілісності інформації. Направлені на зміну інформації чи 

спотворення, що приводить до порушення її якості чи повного знищення.  

3. Повне або часткове порушення працездатності системи. Такі загрози 

направлені на створення таких ситуацій, коли певні навмисні дії або знижують 

працездатність ІС, або блокують доступ до її ресурсів. 

Тому, зважаючи на кількість та ступінь загроз, є необхідність забезпечити 

захист таких систем. Безпека даних може гарантуватися механізмами [3]:  

- реєстрація користувачів. Будь-який користувач для отримання доступу до 

бази даних має бути зареєстрований у системі під певними ім'ям і паролем; 

- ідентифікація та підтвердження автентичності всіх користувачів або 

додатків, що отримують доступ до бази даних. Будь-який користувач або додаток, 

звертаючись до системи баз даних, мають вказати своє ім'я і пароль. Ім'я 

ідентифікує користувача, а пароль підтверджує автентичність імені. Ці два кроки 

— ідентифікація та підтвердження автентичності — виконуються лише один раз 

під час з'єднання з базою даних і залишаються чинними до завершення сеансу 

роботи з базою даних конкретного користувача чи додатку; 

- керування правами доступу. Адміністратор може визначити, яким 

користувачам до яких даних дозволяється доступ і які саме операції над цими 

даними він може виконувати; 

- автоматичне ведення журналів доступу до даних. У цих журналах 

протоколюються операції, виконані над даними користувачами, з метою 

подальшого аналізу в разі отримання доступу до бази в обхід системи захисту; 

- шифрування даних на зовнішніх носіях. Здійснюється криптографічними 

методами на випадок несанкціонованого копіювання даних на зовнішні носії. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що в реляційних 

СУБД є значне число вразливостей, які можуть бути використані для різних атак 

на інформаційні системи, побудовані на їх базі. Тому для мінімізації ризику втрат 

необхідна реалізація комплексу нормативних, організаційних і технічних захисних 

заходів. 
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МЕТОДОЛОГІЯ     ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     ІНФОРМАЦІЙНОЇ     БЕЗПЕКИ     
В  АВІАЦІЙНІЙ   ГАЛУЗІ 

У сучасному світі постає проблема інформаційної безпеки в авіатранспортному 
комплексі (АТК). Такі проблеми відносять до основних задач менеджменту та 
економіки інформаційної безпеки. Основною метою формування інформаційної 
безпеки АТК є формування та уточнення гіпотези щодо функціонування 
досліджуваного об’єкту, що розглядається як слабко структурована система, яка 
складається з окремих внутрішніх і зовнішніх елементів і підсистем. 

Для формування інформаційної безпеки авіатранспортного комплексу необхідно 
знайти всі можливі способи нападу таможливості їх усунення. Тому для 
зручностірозрахунків потрібно розділити його на етапи. 

На початковому етапі підготовки засобів до акту застосування можливі втрати 
інформації про вантаж, його кількість, важливість і можливі засоби його захисту. На 
етапі регламентного обслуговування силами забезпечення можливі втрати саме 
завдяки некомпетентності можливого керівництва. 

Основні завдання третього етапу – модернізація та відновлення основних засобів 
захисту та поновлення ресурсів.  

Умовою ефективного захисту ресурсу забезпечення є відсутність його простою 
між «сусідніми» операціями процесу; це означає, що тривалість кожної операції 
«поточного» процесу (як їх послідовності) при даному ресурсі забезпечення має бути 
однаковою, тобто ( ) ( / ) , 1, ,j j j jy y j n      

де n– кількість послідовних операцій процесу для одиниці основного ресурсу;τj – 
тривалість j-ї операції;ωj – трудомісткість j-ї операції; yj – кількість одиниць 
спеціалізованого ресурсу забезпечення для захисту j-ї операції;τ – потрібна тривалість 
кожної операції поточного процесу. 

Для кожного виду ресурсу, наприклад, пасажирських ПС різного класу (різної 
місткості, дальності та швидкості польоту) визначається потрібність захисту одиниць 

кожного виду із n
1

, 1, , .
n

j j

j

A A j n AS A


      

Планом нападів і захисту є матриця ij m n
X x


 , елементом якої xij є кількість 

одиниць ресурсу j-го класу, що захищається. 

Вартість цього плану Х визначається як  
1 1

.
m n

ij ij

i j

CS X c x
 

   

Постає завдання знайти такий (оптимальний) план:
0 0 ,ij m n

X x



 
який мінімізує 

загальну вартість плану (захисту) –  
 

0 0

1 1

min ( ) .
m n

ij ij
X

i j

CS X CX X c x
 

    

Це задача лінійного програмування (ЛП) з матричним аргументом, яка належить 
до класу «транспортних» задач (ТЗ) ЛП і звичайно вирішується методом 
«потенціалів» чи симплексним методом.  

Недоліком як симплексного методу, так і методу «потенціалів» є необхідність 
введення «фіктивних» постачальників або замовників при незбалансованості задач по 
ресурсах, коли не всі нерівності виконуються. Тому для вирішення даної задачі ЛП із 
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матричним аргументом найбільш ефективним є ітераційнийметод «динамічної 
ефективності» поточного рішення («динамічної ефективності», ДЕ), який вільний від 
усіх недоліків відомих методів і алгоритм якого полягає у наступному: 

1) Початкові присвоювання: 

поточні (в ітераціях процесу) та загальні «потреби» замовників
, 1, ;j ja A j n 

: ( , 1, );jsa sum a j j n  
 

поточні (в ітераціях процесу) та загальні «запаси» постачальників –

, 1, ;i ib B i m  : ( , );isb sum b j i m  
 

та можливий загальний об’єм поставок - 
 min , ;ws sa sb

значення компонент 

плану – 
: 0 ,ij m n

X x


 
матриця можливих об’ємів поставок –

: min( , ) ,ij j i m n
a b




матриця «динамічної ефективності» поточного плану – : min( / ) ,ij ij ij m n
c 


 точність 

epsрозв'язання задачі (в од. ресурсу), наприклад, eps:=1;агальний поточний об’єм 
поставок w:=ws; номер ітерації – k:=0. 

2) Ітераційна процедура для k-ї ітерації: 
Крок 1. k:=k+1. 

Крок 2. Пошук глобально максимальної ПЕ на матриці (1) –
: max max ,rc ij

i j
 

 

Крок 3. Присвоювання – 
: ;rs rsx x eps  : ;s sa a eps  : ;r rb b eps  : ;w w eps   

Крок 4. Перевірка умови –w=0. Якщо «так», то вихід до пункту 3 алгоритму 
рішення задачі (кінець ітераційної процедури). 

3) Розв'язання задачі (стан для останньої k-ї ітерації): оптимальний план – матриця 
0 ( ) ,k

ij m n
X x


                                               (1)  

нестача ресурсу у замовників –
( ) 1, ;k

ja j n 
залишок ресурсу у постачальників –

( ) 1, ;k

ib i m  загальний можливий об’єм поставок – ws;обчислення (мінімальної) 
вартості оптимального плану – 

 0 0

1 1

.
m n

ij ij

i j

CS X c x
 

                      (2) 

Отже, розроблено ітераційну задачу для пошуку та вирішення завдань 
інформаційної безпеки, яка відрізняється від відомих тим, що зв’язок між факторами 
АТК розкривається до відповідного рівняння, яке може містити, як кількісні 
(вимірювані) змінні, так і якісні (не вимірюються) змінні, що дає можливість 
використовувати для аналізу неповну, нечітку та навіть суперечливу інформацію. 
Таким чином, розглянуті способи знаходження оптимальних рішень для захисту та 
ресурсної оптимізації процесів поточного типу функціонування авіатранспортного 
комплексу. 
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1. Boiko Y., Lakhno, V., Kozlovskyi, V.,Mishchenko, A., Opirskyy I.  Management of information 
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JournalofEnterprise Technologies. – 2017.  – №5/9 (89). – P. 36-42. 

2. Boiko Y., Lakhno V., Mishchenko A., Kozlovskii V., Pupсhenko O.  Developmen to ftheintelligent 
decision-making support system to manage cyberprotection at the object of informatization. // Eastern-European 
JournalofEnterprise Technologies. – 2017. - №9 (86). – P. 53–61. 

3. Козловський В. В., Міщенко А. В., Васянович В. В. Методологія інформаційної безпеки в 
авіатранспортному комплексі // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 
2015. – №. 2. – С. 178-181.  
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ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ВЕБ-

ДОДАТКІВ ШЛЯХОМ ЧАСТКОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙ 

ЗОВНІШНІХ ЗЛОВМИСНИКІВ 

 

Оцінкою захищеності є тест на проникнення - спроба злому інформаційного 

ресурсу організації, спрямована на отримання об'єктивної оцінки рівня 

інформаційної безпеки досліджуваного ресурсу, виявлення його вразливостей і 

слабких місць. Методологія оцінки захищеності представлена у вигляді 

послідовності задач, які організовані і впорядковані відповідно до логічних 

взаємозалежностей між ними. 

Для наочності основні напрямки методологїї оцінки наведені нижче на 

Діаграмі 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 1.  Методологія оцінки веб-додатку 
 

Першим кроком в процесі атаки додатку є збір і вивчення деякої ключової 

інформації про нього, щоб краще зрозуміти, з чим ви зіткнулися. Після того як 

каталог функціональності програми був зібраний, основне завдання - уважно 
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вивчити кожен аспект його поведінки, його основні механізми забезпечення 

безпеки і використовувані технології (як на клієнті, так і на сервері). Це дозволить 

ідентифікувати ключову поверхню атаки, яку надає додаток, і, отже, найбільш 

цікаві області, де вам потрібно налаштувати подальше дослідження для виявлення 

вразливих місць. 

Недоліки логіки в веб-додатках надзвичайно різноманітні. Вони варіюються 

від простих помилок, що виявляються в декількох рядках коду, до складних 

вразливостей, що виникають в результаті взаємодії кількох основних компонентів 

програми. У деяких випадках вони можуть бути очевидними та їхлегко виявити; в 

інших випадках вони можуть бути виключно тонкими, здатними вислизнути від 

ретельного перегляду коду або тесту на проникнення. 

Величезна кількість атак проти веб-додатків пов'язано з непередбаченим 

введенням даних, створеним для створення поведінки, яке не було передбачено 

авторами додатку. Відповідно, ключовою вимогою захисту захисту програми є те, 

що програма має безпечно обробляти введення користувача. Вразливості на основі 

введення можуть виникати в будь-якому місці функціональності додатку і по 

відношення майже до всіх типів технологій, що використовуються в звичайному 

режимі. «Валідація введення» часто згадується як необхідний захист від цих атак. 

Через ключову роль механізмів управління сеансами вони є головною метою 

для атак проти додатків. Якщо зловмисник може порушити управління сеансом 

додатку, він може ефективно обійти засоби перевірки достовірності і маскуватися 

під інших користувачів додатку, не знаючи їх облікових даних. Як і в випадку 

механізмів аутентифікації, у функціях управління сесіями зазвичай можна знайти 

найрізноманітніші дефекти. У найбільш вразливих випадках зловмисникові просто 

потрібно змінити значення токена, виданого йому додатком, щоб переключити 

його контекст на іншого користувача. 
 

Використані джерела: 
1.OWASP Testing guide 4.0 - Matteo Meucci, Andrew Muller - //27-48 

2.Mastering Modern Web Penetration Testing – Prakhar Prasad, Birmibgham-Mumbai, 2016, // 

19-52 

 

  



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

281 

УДК 004.056.53 

1 С.А Кулішенко 

студентка 
2 І.І.Пархоменко 

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та захисту 

інформації 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ  

 

ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ВЕБ-РЕСУРСІВ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВІД НИХ 

 

Неможливо заперечувати, що інформаційні технології стали невід’ємною 

частиною нашого сьогодення, вже стало неможливим уявити життя без доступу до 

мережі Інтернет. Все більше інформації приймає електронний вигляд. Деяка є 

життєво важливою для гармонійного розвитку країни, економічного добробуту, 

безпеки її громадян, тому з кожним днем тема належного захисту веб-ресурсів стає 

все актуальнішою.  

Використовуючи статистичні дані за 2017, розглянемо деякі з найчастіших 

атак на веб-ресурси та способи захисту від них. 

 «Insufficient transport layer protection» або викрадення даних під час їх 

передавання. Близько 70% веб-ресурсів підвержені атакам цього типу. Метод 

захисту достатньо простий – використовувати захищене протоколом HTTPS 

з’єднання. 

 «Information leakage» або атака, що призводить до витоку інформації. 

Може бути проведена в середньому на 35% веб-ресурсів. Власне витік інформації 

відбувається в результаті відмови або некоректної роботи програми. Для захисту 

необхідно ретельно тестувати програмну частину ресурсу, проводити своєчасний 

моніторинг повідомлень про помилки на сервері. 

«Cross-site scripting» або міжсайтове використання сценаріїв може бути 

проведене на менш ніж половині веб-ресурсів. Воно здійснюється шляхом 

передачі JavaScript-коду на виконання в браузері користувачаДля попередження 

цього типу атак необхідно проводити контроль, очищення та валідацію вхідних 

даних. 

«Brute force» або підбір паролів можливий на приблизно 20% ресурсів. 

Захист очевидний – використання паролів високої складності та аналіз сервером 

вхідних даних для виявлення підозрілої активності. 

Окремо хотілося б виділити DoS (Denial-of-service) та DDoS (Distributed 

Denial-of-service) атаки. Різниця між DoS та DDoS-атаками полягає в тому, що 

останні є розподіленими і здійснюються зараженими хостами з великої 

кількості IP-адрес. Такі атаки різними способами роблять сайт або додаток 

недоступним користувачеві частково або в повній мірі.  Наприклад, для 

фінансових установ, таких як банки, така зупинка в роботі може нанести значні 

збитки та незручності. Тому важливо проводити «профілактичні» дії для 
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запобігання атакам цього роду.  

Існує п'ять основних способів, як ці атаки можуть заподіяти шкоду: 

 Споживання ресурсів, таких як пропускна здатність, дисковий простір, 

або процесорний час. 

 Порушення інформації про конфігурацію, наприклад, інформації 

маршрутизації. 

 Порушення інформації про стан, наприклад небажане скидання сеансів 

TCP. 

 Порушення роботи фізичних компонентів мережі.  

 Перешкоджання зв'язку між жертвою та іншими користувачами. 

Ознаками DoS атаки є недоступність ресурсів та надзвичайна активність, яку 

показує графік використання мережі. Щоб попередити цей тип атак, власники веб-

ресурсів мають застосовувати antispoofing технології на маршрутизаторах і 

брандмауерах по периметру, а також так звані IPS (Intrusion Prevention Systems) - 

системи, що аналізують мережеві потоки трафіку для виявлення та запобігання 

вразливості.   

На сьогодні існує велика кількість атак на веб-ресурси, які можна 

класифікувати за різноманітними критеріями, починаючи з рівня моделі OSI, на 

якому вони виконуються, і закінчуючи шкодою, яка завдається в результаті їх 

проведення. Узагальнюючи, можна зрозуміти, що безпека даних на веб-ресурсах 

залежить як від користувача, так і від власника серверу. З боку користувача, 

потрібні використання складних паролів та захищених протоколів доступу до 

ресурсів, первинна оцінка надійності ресурсу, що використовується, а з боку 

власника серверу, потрібний контроль вхідних даних, моніторинг активності та 

помилок на сервері, встановлення пристроїв захисту мережі або належного 

програмного забезпечення з цією ж метою, а також впровадження використання 

сертифікованих систем захисту інформації. 
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ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ВІД ТЕХНОЛОГІЇ DEEPFAKE ТА 

МЕТОДИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ 

 

Deepfake – це метод синтезу образів на базі штучного інтелекту. Він 

використовується для об'єднання та накладання існуючих зображень та відео на 

вихідні зображення або відео.  

Методи підроблення жестів обличчя та відтворення на цільове відео були 

представлені в 2016 році і дозволяють майже в режимі реального часу підробляти 

мімічні вирази в існуючому 2D-відео. 

 
Рисунок 1. Результат зміни фото використовуючи технологію Deepfake 

На рисунку 1, ми можемо побачити, як саме працює видозмінення цільової 

картинки в залежності від вхідного фото. [2] 

На даний момент, ця технологія у більшості випадків використовується в 

мирних цілях. Але вже зустрічалися ситуації, коли люди таким методом 

обманювали інших. Тому потрібно проаналізувати, які загрози Deepfake становить 

для інформаційної безпеки держави, а потім пропозиції нейтралізації даної 

проблеми. 

Дана технологія надзвичайно небезпечна для країни. За допомогою неї, 

користувач може підробити будь-яке відео промови президента і використати це 

задля дестабілізації. Крім того, штучний інтелект настільки розвинувався, що 

тепер розрізнити підроблене відео і оригінальне стає дедалі складніше. Також це 

має неймовірний вплив на всі засоби масової інформації, бо якщо люди легко 

зможуть підробляти відео на своє вподобання, то довіра до відеоматеріалів зникне. 
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Зокрема, Deepfake може використовуватися урядом для пропагування і введення в 

оману свого народу задля утримання контролю. Це саме стосується й політичних 

діячів. З такою технологією вони будуть мати змогу знищити репутацію і 

соціальний статус будь-якого конкурента змінивши кілька відео і поширивши цю 

інформацію. 

У роботі пропонується декілька підходів до вирішення даної проблеми.  

Перший з них – розробити детектор, який буде розпізнавати підроблені 

відео. На щастя, дана технологія вже в розробці, вона також базується на штучному 

інтелекті і вже успішно визначає достовірність інформації. Але ми повинні 

розуміти, що це просто перегони між двома сторонами, якщо зараз цей детектор 

працює, то зовсім невиключно, що через рік технологія Deepfake буде досконалою 

і жодний аналізатор не відрізнить оригінал від підробки. [3] 

Другий підхід зосереджується не на візуальній інформації задля 

підтвердження достовірності даного відео, а на звуковій. Для того, щоб зробити 

фальшивий відеоматеріал потрібно ще й знайти людину, яка буде звучати дуже 

схоже на людину, яку ми хочемо вдавати. Тому у роботі пропонується розробити 

програмне забезпечення, яке буде порівнювати голос людини з відеоматеріалу та 

порівнювати його з голосом, який занесений в базу даних. Проблема даного 

принципу полягає в затратах на створення інфраструктури, яка буде зберігати 

голоси людей. 

Третій підхід – створення законів, які будуть забороняти використання даної 

технології. На даний момент, великі компанії інформаційних технологій вже 

ставлять заборону на розповсюдження підробленого матеріалу. Але для того, щоб 

це стало справді ефективно – це повинно каратися законом, бо наслідки діяння 

однієї людини може становити серйозну загрозу інформаційній безпеці держави. 

Тому ми вважаю, що це найдоцільніший метод вирішення даної проблеми. 

Отже, Deepfake – це технологія, яка дає змогу реалістично підробити міміку 

людини на будь-якому відеоматеріалі. Це становить серйозну загрозу 

інформаційній безпеці державі і потрібно вже розробляти методи захисту. Я 

пропоную три підходи до даної проблеми. Кожен з них має свої плюси та мінуси, 

але найефективнішим з них – впровадження законів на заборону використання 

даної технології. 
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ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗКОНТАКТНОЇ ОПЛАТИ  

 

Безконтактна оплата товарів та послуг на теперішній час є найсучаснішим і 

найзручнішим способом розрахунку між клієнтом та відповідною установою. 

Технологія безконтактної оплати тісно пов’язана з добробутом людей які мають 

можливість таких розрахунків, тому безпека її застосування є актуальною 

проблемою і має бути гарантованою на найвищому рівні. 

В Україні найрозповсюдженішими є системи безготівкових оплат компаній 

VISA і MasterCard. Системи виступають посередниками між продавцем і 

покупцем, мають свої переваги та недоліки. 

Компанія VISA використовує мережу VisaNet з такими особливостями: 

зіркоподібна архітектура; багатошарове шифрування даних; інтерфейси для 

автоматизації різних банківських послуг [1]. 

Централізована архітектура дозволяє зберігати контроль над даними, але є 

вразливою до атак і вимагає значних ресурсів для свого функціонування. 

MasterCard використовує мережу BankNet з такими особливостями: близько 

1000 кінцевих точок обробки даних з подвійною маршрутизацією; краща 

швидкість роботи та великі запаси потужності за рахунок децентралізованої 

архітектури [1]. 

Сьогодні для використання доступними є три типи банківських карток. 

Першим типом є карти з магнітною стрічкою. Інформація зберігається у трьох 

горизонтальних ділянках на магнітній стрічці. Кожна ділянка зберігає свій тип та 

кількість інформації [2, 3]. Дані на картці є статичними, тому даний тип найбільш 

вразливий до копіювання та клонування. 

Наступним кроком став EMV, міжнародний платіжний стандарт, розроблений 

компаніями Europay, MasterCard і VISA, вперше опублікований у 1996 році [4]. 

Стандарт описує платіжні транзакції з використанням спеціального 

криптографічного чіпу. Шифрування відбувається за допомогою алгоритму 

публічного ключа [5]. 

Головним недоліком і одночасно перевагою карт EMV є їх висока вартість і 

складність виготовлення. Звісно, зловмиснику простіше клонувати карту з 

магнітною стрічкою, проте використання EMV вимагає коштовного обладнання. 

Третій крок – NFC, технологія бездротового обміну даними між пристроями 

на малій відстані. Пристрої з чіпами NFC обмінюються даними між собою за 

рахунок магнітних полів, утворених при проходженні струму через них. 
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Стандартна частота – 13,56 МГц, швидкість передачі даних – до 424 kbps [6], 

відстань передачі даних – близько 4 см [7]. 

Ключовим фактором захищеності в картах безконтактної оплати виступає 

мала відстань, на якій вони мають бути прикладеними до POS-терміналу, а не 

спеціальний чіп.  

Відсутність будь-якого шифрування створює вразливе місце у захисті даних 

картки. В ході дослідження, проведеного в Університеті Суррея (Великобританія), 

було з’ясовано, що використовуючи недороге та доступне обладнання, таке як 

компактна циліндрична антена, металевий візок із супермаркету та рюкзак, можна 

підвищити радіус дії NFC до 45-80 см [8]. В місцях великого скупчення людей, 

шанс бути пограбованим зростає. За даними компанії Zecurion, жертвами 

безконтактних крадіжок у Росії у 2015 році стали близько 2 млн. росіян [9]. 

Можливі варіанти захисту від подібних крадіжок, що існують сьогодні:  

1. Екрануючі футляри, що дозволяють уникнути будь-якого перехоплення 

інформації. 

2. Прив’язка карти до мобільного телефону, що робить транзакцію 

неможливою, поки пристрій перебуває у заблокованому стані. 

Можливі варіанти, які пропонує автор: 

1. Додаткове шифрування при передачі даних.  

2. Використання біометричних сканерів, що можуть бути розміщені 

безпосередньо на картці. 

3. Блокування та перевірка коштів на рахунку власника карти на певний час. 

Якщо власник протягом цього часу власник не звернеться до банку, то гроші за 

покупку, заблоковані банком, знімаються з карти на користь продавця. 
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СПОСОБИ СТВОРЕННЯ КОПІЙ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ В 

КОМП'ЮТЕРНІЙ КРИМІНАЛІСТИЦІ 

 

Для проведення робіт з дослідження і збору цифрових доказів необхідно 

дотримуватися принципів незмінності, цілісності, повноти інформації та її 

надійності. Створення копії носіїв інформації в області форензики означає, що 

дублікат має повністю повторювати оригінал без втрати останнього, тобто потоки 

бітів мають бути однакові. Для того, щоб це підтвердити, можна порівняти 

оригінал і дубльований біт-на-біт, або ж можна прискорити процес за допомогою 

хеш-підписів. Хороший інструмент створення копії доказу може підтвердити, що 

дублікат не є спотвореним [1]. 

Усі способи створення копії носія інформації можна поділити на дві великі 

групи: апаратні засоби та програмні засоби.  

Найбільш використовуваним засобом першої групи є апаратне 

віддзеркалювання [2]. Існують спеціальні копіювальні апарати, які дублюють 

жорсткий диск на іншому жорсткому диску. На жаль, цей процес відображення 

погіршує розміщення даних, тобто другий носій не є повною копією. Зазвичай таке 

обладнання для віддзеркалювання використовується для встановлення одного 

диска на багато машин або для резервного копіювання дисків перед ремонтом. Тим 

не менш, цілий ряд компаній виробляють спеціальні апаратні засоби, які 

захоплюють дані підозрілого диску і створюють копії оригінальних секцій розділу 

та завантажувальних секторів і перевіряють точність процесу захоплення, 

використовуючи криптографічно захищені хеш-файли оригіналу та дублікату. 

Однією з їх головних переваг є швидкість і безпека.  

Основою другої групи є завантажувальні диски для комп'ютерної 

криміналістики. Програмні рішення – найзручніший спосіб створити копію диску, 

оскільки вони заощаджують час у разі масових інцидентів: є можливість створити 

стільки завантажувальних флешок, скільки потрібно досліджувати комп'ютерів, а 

після запустити створення образів на всіх комп'ютерах одночасно.  

Зняти образ можна одним з численних спеціалізованих дистрибутивів Linux: 

Rip Linux, DEFT Linux, CAINE, Paladin, Helix, Kali [3]. У деяких з них при 

завантаженні потрібно вибрати режим forensic mode. Частина з цих дистрибутивів 

вже містять програмне забезпечення для аналізу образів. Проте складність 

використання Linux для зняття образу в тому, що персоналу доведеться 
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використовувати командний рядок, де одна помилка може знищити всі свідчення. 

Також копіювати диск можна засобами Windows. Спеціальна збірка 

Windows Forensic Environment (WinFE), яка має графічний інтерфейс багато в чому 

схожий на звичайний Windows, при цьому обмежений тільки необхідними 

функціями, може скоротити до мінімуму ймовірність помилки [2]. Для великих 

організацій рекомендується звернути увагу на Encase. Хоча він є достатньо 

коштовним, але вражаючим комплектом для криміналістів на базі Windows, який 

включає в себе створення копій кваліфікованої судової експертизи [3].  

Також можна привести приклад утиліти dd у системі UNIX, яка є 

сертифікованою для створення судових дублікатів. Необроблені дублікати dd 

повинні бути перевірені хешуванням (підписами), але існують спеціалізовані 

версії dd або скрипти, що включають в себе автоматичну перевірку [2]. 

Варто наголосити, що правильно виконана копія диску з можливими 

доказами гарантує їх схоронність, а отже є основою усієї важливої та кропіткої 

роботи спеціалістів в області кіберкриміналістики.  

Таким чином, оскільки апаратні засоби зняття інформації є дорогими та не 

завжди надійними, автори рекомендують зосередитись на програмних засобах 

створення копій, які мають певні гарантії цілісності скопійованої  інформації та 

підходять як спеціалістам (Linux, Unix засоби), так і допоміжному персоналу 

(Windows).     
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ПОШУК ДЖЕРЕЛ АТАК НА БАЗІ МЕТОДОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
 
В сучасному світі все більш актуальними стають проблеми пов'язані з 

використанням і поширенням шкідливого програмного забезпечення, 
інформаційних атак та кіберзагроз іншого роду, які отримали загальну назву 
«кіберзлочини». Для боротьби з кіберзлочинністю актуальною залишається 
проблема вдосконалення методів аналізу захищеності мереж та запобігання 
порушенням. Отже, у сучасному інформаційному суспільстві питання 
кібербезпеки стали визначальними завданнями захисту глобального 
інформаційного простору. 

Взаємодія об’єктів в інформаційному просторі призводить до виникнення 
загроз, що обумовлені обопільним випадковим або навмисним впливом об’єктів 
або їх компонентів, що може викликати несанкціоновану зміну стану інформації 
або інформаційної системи. Для організації надійного захисту від 
несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів та виявлення джерел атак, 
перш за все, необхідно зрозуміти дії зловмисника під час проведення атаки на 
етапах: розвідки, реалізації, приховування. 

Головною проблемою розробки сучасних систем виявлення вторгнень (СВВ) 
є упередження нових видів загроз, оскільки їх сигнатури ще не визначені. 

Актуальним завданням на сьогодні є вдосконалення систем захисту 
корпоративних інформаційних мереж новими інструментальними засобами, які 
забезпечують захист мереж та можуть виконувати адаптацію цих засобів до умов 
та вимог, що можуть змінюватися в процесі їх експлуатації.  

Ефективна адаптація СВВ до зовнішнього середовища потребує залучення 
інформації кіберпростору та вирішення задачі пошуку ймовірних джерел атак на 
глобальномережевому рівні, що дозволить визначити показники рівня безпеки 
корпоративної мережі [1, 2]. 

Таку задачу можна розглядати як задачу підтримки прийняття рішень в 
умовах високого рівня невизначеності, характерною особливістю якої є її 
багатокритеріальність.  

На сьогоднішній день відомі (існують) наступні шляхи зменшення 
невизначеності: структуризація, характеризація та оптимізація. 

Вирішення проблемних ситуацій та визначення їх подальшого розвитку в 
СВВ потребують використання різноманітних підходів[3]. 
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Процес прийняття рішень можна розбити на чотири кроки: 1) побудова 
множини альтернативних рішень та визначення критеріїв оцінювання; 2) 
здійснення відображення множини допустимих рішень у множину векторних 
оцінок; 3) формування принципу вибору; 4) аналіз результатів. 

Структуризація процесу пошуку джерела атак на базі методології підтримки 
прийняття рішень представлена на рис. 1. 

Global Net
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Рис.1. Структура процесу пошуку джерел атак на базі методології підтримки 

прийняття рішень 
Таким чином, побудова структури процесу пошуку джерел атак на множині 

критеріїв робить процес прийняття рішень більш усвідомленим і ефективним. 
Особливість природного групування критеріїв надає можливість виділити плюси і 
мінуси альтернатив, їх позитивну якість і недоліки. Основна мета даної схеми – це 
максимально скоротити число висунутих варіантів рішень, щоб на наступних 
етапах детальній оцінці підлягала обмежена кількість альтернатив. 

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій виявлення типів 
вторгнень в комп’ютерні мережі різних рівнів, пошуки джерел атак в кіберпросторі 
важко формалізовані та неможливі без участі людини, а отже вирішення 
проблемних ситуацій потребують подальшого вдосконалення та пошуку нових 
підходів до їхнього розвитку. 
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СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОНУВАНИХ ФАЙЛІВ 

 

Сучасні темпи інформатизації суспільства перевищують темпи розвитку всіх 

інших галузей. Масове застосування персональних комп'ютерів виявилося 

пов’язаним з поширенням комп’ютерних вірусів. На сьогоднішній день вірусами є 

складні програми, які здатні приховувати власне функціонування, викрадати 

персональні дані користувачів, самовідтворюватись та блокувати роботу як 

окремих комп’ютерних систем так і цілих мереж. При цьому тенденція поширення 

шкідливого програмного забезпечення, а особливо вірусів, набуває загрозливого 

характеру. Так згідно із даними антивірусної компанії McAfee [1], у 2017 кількість 

нових зразків шкідливого програмного коду склала близько 57,6 мільйонів, що 

майже вдвічі більше ніж у 2016 році. 

На сьогодні перспективним підходом до виявлення вірусних програм є 

дослідження структури виконуваного файлу. Дослідження показують, що аналіз 

складових виконуваного файлу може стати вирішальним фактором для прийняття 

рішення про наявність шкідливого програмного забезпечення [2-4], оскільки 

структура виконуваного файлу шкідливої і корисної програм будуть відрізнятись 

між собою. В якості дослідження було вибрано формат виконуваних файлів PE 

EXE. 

Portable Executable (PE) – формат виконуваних файлів, об'єктного коду та 

динамічних бібліотек, що використовується в 32- і 64-розрядних версіях 

операційної системи Microsoft Windows. Формат PE представляє собою структуру 

даних, що містить всю інформацію, необхідну PE-завантажувачу для відображення 

файлу в пам'ять. Виконуваний код включає в себе посилання для зв'язування 

динамічних завантажуваних бібліотек, таблиць експорту та імпорту API функцій, 

даних для управління ресурсами і дані локальної потокової пам'яті. 

Для виявлення шкідливого програмного забезпечення запропоновано 

систему, що заснована на аналізі структурних особливостей виконуваних файлів. 
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Узагальнену схему функціонування системи представлено на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема виявлення шкідливого програмного забезпечення на основі 

дослідження структурних особливостей виконуваних файлів 

 

Запропонована система складається з двох етапів: етап навчання та етап 

тестування. На етапі навчання здійснюється формування тестової вибірки та 

навчання класифікатора. Обидва етапи передбачають виконання наступних етапів: 

отримання ознак з виконуваного файлу РЕ ЕХЕ, їх нормалізацію та безпосередньо 

класифікацію.  

В якості ознак було обрано 74 показника (кожен показник містить значення 

цілого типу), зокрема: кількість секцій, кількість dll, кількість імпортованих 

функції, розміщення точки входу, RVA початку коду програми, розмір 

вирівнювання (байт) секції всередині файлу. Оскільки значення кожного 

показника сильно відрізняються, то здійснюється етап нормалізації, що передбачає 

формування значення кожного показника в діапазоні від 0 до 1. В якості 

класифікатора було використано наступні алгоритми машинного навчання: 

Random Forest, J48, Naive Baise. 
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ЗАХИСТ ВЕБ-САЙТІВ ВІД АТАК ТИПУ СПУФІНГ 

 

Підміна веб-сайтів (англ. website spoofing) – це створення веб-сайту в якості 

приманки з наміром ввести в оману читачів, що сайт був створений іншою 

людиною або організацією. Як правило, спуфінговий веб-сайт приймає дизайн 

цільового сайту й іноді має схожий URL. Більш складна атака призводить до того, 

що зловмисник створює «тіньову копію» всесвітньої павутини, коли весь трафік 

жертви проходить через машину зловмисника, змушуючи зловмисника 

отримувати конфіденційну інформацію жертви [1]. 

Захист від таких атак можливий лише з допомогою виконання 

нижчезазначених критеріїв: 

1) Ідентифікація бренду. 

Очевидно, що найголовнішою вимогою є те, що логотипи чи будь-яка інша 

ідентифікаційна інформація повинні бути захищені від підробки з боку 

противників. Зокрема, механізм анти-спуфінгу повинен дозволити організаціям 

використовувати та зміцнювати фірмову унікальність як основний механізм для 

ідентифікації організації та встановлення довіри до неї на веб-сайті. Брендинг 

також важливий для сертифікаційних органів [2], які перевіряють авторство сайтів. 

2) Забезпечення ефективності для наївних і незахищених користувачів. 

Важливі дані на сайті повинні бути дуже помітними і простими для розуміння, що 

гарантує, що навіть наївні користувачі виявлять відсутність необхідних даних при 

доступі до веб-сайту. Зокрема, графічні індикатори краще текстових індикаторів, 

а динамічні індикатори краще статичних індикаторів. Крім того, щоб полегшити 

впізнання справжнього сайту, його матеріали повинні використовувати прості, 

знайомі та послідовні візуалізації. Також безпечний браузер повинен з'єднуватися 

між індикаторами та вмістом, а не представляти їх окремо. 

3) Підтримка всіх видів ідентифікаційних даних.  

Повинна бути можливість захистити будь-які облікові дані, включаючи 

інформацію, що відображається в областях стану браузера (місце розташування, 

індикатор SSL і т.д.) [3], а також додаткові дані, такі як логотипи чи сертифікати. 

4) Мінімізація/уникнення роботи з користувачем.  

Продукт не повинен вимагати надмірних зусиль користувача для 

встановлення або використання. Зокрема, краще перевіряти достовірність даних на 

простих візуальних підказках, не вимагаючи будь-яких свідомих дій користувача 
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під час перевірки. Це необхідно для забезпечення прийнятності механізму, а також 

для підвищення ймовірності виявлення підробки наївними користувачами. 

5) Мінімізувати нав'язливість.  

Сайт не повинен спонукати відвідувачів до створення подібних сайтів зі 

схожим вмістом. 

6) Налаштування.  

Візуальне представлення різних ідентифікаційних даних має 

налаштовуватися користувачем. Це може полегшити для нього перевірку цих  

даних. Наприклад, можна дозволяти використовувати один і той же графічний 

елемент для різних категорій сайтів. Аналогічним чином налаштовується політика 

для уникнення засмічення непотрібними, повторюваними або менш важливими 

логотипами. Наприклад, може бути досить, щоб уявити один або два з брендів 

кредитних карт, які використовуються користувачем (і що сайт має повноваження 

розглядати), а не представляти логотипи для кожного з них [4]. Слід зазначити, що 

можливість реалізації спуфінгової атаки зменшується, завдяки індивідуальним 

візуальним підказкам. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ 

DOCKER В ПЛАТIЖНИХ СИСТЕМАХ 

 

Мікросервіси – це стиль побудови архітектури додатків у вигляді набору 

сервісів. Окрім можливості незалежного розгортання і масштабування кожен 

сервіс також отримує чітку фізичну межу, яка дозволяє різним сервісам бути 

написаними на різних мовах програмування. Вони також можуть розроблятися 

різними командами. Зазвичай для побудови мікросервісной архітектури 

використовують докер. Docker - програмне забезпечення для автоматизації 

розгортання і управління додатками в середовищі віртуалізації на рівні 

операційної системи. Дозволяє «упакувати» додаток з усім його оточенням і 

залежностями в контейнер, який може бути перенесений на будь-яку Linux-

систему з підтримкою cgroups в ядрі, а також надає середовище з управління 

контейнерами. Спочатку використовували можливості LXC, з 2015 року почали 

застосовувавти бібліотеку, що абстрагує віртуалізаційних можливості ядра Linux - 

libcontainer. З появою Open Container Initiative почався перехід від монолітної до 

модульній архітектурі. 

PCI DSS v3.2 нічого не говорить про віртуалізації, яка потрібна, ніщо не 

стверджує, що потрібно використовувати апаратне забезпечення замість 

віртуалізації на рівні операційної системи. Однак традиційна (hardware) 

віртуалізація є відносно простий частиною коду ~ 100 000 LOC, яка апаратно 

підтримується і сильно залежить від гостьової ОС. Віртуалізація на рівні 

операційної системи повторно використовує простір ядра між віртуальними 

машинами, а ядро - набагато складніший фрагмент коду, залишаючи велику 

поверхню для атаки. «Віртуальні машини добре розуміються з точки зору безпеки, 

а також з точки зору аудиту PCI. Віртуальні середовища були частиною 

вимірювання PCI DSS протягом тривалого часу. Контейнери, будучи набагато 

більш новими, не мають такого ж рівня захисту і PCI-контролю», - сказав Ендрю 

Нільсен, колишній член Ради за стандартами безпеки PCI і директора з безпеки 

підприємств в хмарному управлінні інформацією Druva. 
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1. Using Docker: Developing and Deploying Software with Containers 1st Edition by Adrian 

Mouat 

2. Kubernetes: Up and Running: Dive into the Future of Infrastructure 1st Edition by Kelsey 

Hightower, Brendan Burns, Joe Beda 

3. Requirements and Security Assessment Procedures, Version 3.2.1, May 2018 

4. Deploying Rails with Docker, Kubernetes and ECS by Acuña, Pablo   



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

296 

УДК 004.056.53:004.492.3  
1 В.Ю. Пастухов 
2 І.І.Пархоменко 
Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та захисту 
інформації 
1-2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ  

 
ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ У КІБЕРНЕТИЧНОМУ 

ПРОСТОРІ 
 
Інтерне́т рече́й (ІР, англ. Internet of Things, IoT) — концепція мережі, що 

складається із взаємозв'язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані 
передавачі, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і 
обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними системами, за допомогою 
використання стандартних протоколів зв'язку. Окрім датчиків, мережа може мати 
виконавчі пристрої, вбудовані у фізичні об'єкти і пов'язані між собою через дротові 
чи бездротові мережі.  

У сучасномі світі об’єкти Інтернету речей знаходяться всюди: камери 
відеоспостереження на будівлях, відеоняні у дитячих кімнатах, “розумні” вентилі 
для контролю потоку води по трубах, датчики в автомобілях тощо. Використання 
таких пристроїв суттєво полегшує життя людей, звільняє їх від необхідності 
виконувати всю ту роботу, яка покладається на “розумні” пристрої, вручну. Проте, 
з масовим впровадженням Інтернету речей у повсякденне життя, з’явилися нові 
вектори атаки для зловмисників. Під загрозою хакерських атак знаходяться 
мільярди різних пристроїв, багато з яких виконують буквально життєво важливі 
функції. У січні 2014 року в журналі Forbes кібержурналіст Джозеф Стейнберг 
опублікував список пов'язаних із Інтернетом приладів, які «шпигують» за нами 
буквально в наших будинках[1]. До них відносяться телевізори, кухонна техніка та 
камери. Дуже ненадійна комп'ютерна система автомобілів, яка контролює гальма, 
двигун, замки, капот, вентиляцію і приладову панель. Атака на вразливі пристрої 
може бути проведена віддалено по Інтернету[2]. Хакерами була продемонстрована 
можливість дистанційного керування електрокардіостимуляторами та отримання 
доступу до інсулінових помп та до імплантованих кардіо-дефібриляторів[3]. Всі ці 
системи, будучи скомпрометованими, несуть пряму загрозу для життя та здоров’я 
людини. Тому забезпечення кібернетичної безпеки об’єктів Інтернету речей є 
неймовірно важливою складовою в сучасному інформаційному середовищі. 

Недавнє дослідження компанії HP показало, що проблеми безпеки ІР 
починаються з низькою захищеності кінцевих пристроїв:  

1) 70% найбільш часто використовуваних «розумних» приладів, що мають 
вихід в мережу, вразливі;  

2) 25% пристроїв здатні скомпрометувати домашню мережу;  
3) 80% пристроїв не вимагають використання стійких паролів;  
4) 90% пристроїв збирають персональну інформацію про власника без його 

відома;  
5) 70% пристроїв дозволяють ідентифікувати обліковий запис власника. 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

297 

Таким чином, більша частина «розумних» пристроїв збирає інформацію про 
власника, що, в сукупності з великою кількістю вразливостей і високим ризиком 
компрометації домашньої мережі й облікових записів користувачів, характеризує 
високу ймовірність витоку даних про користувача і його оточення до 
зловмисника.[4] 

Також одним з найбільш небезпечних напрямків атаки, на які варто звернути 
увагу, є DDoS-атака. Її мета представляє собою захоплення системних ресурсів і 
ускладнення доступу до них інших користувачів. Так 21 жовтня 2016 року в США 
була здійснена серія DDoS-атак, яка призвела до глобального порушення інтернет-
трафіку. Оскільки вона була спрямована на систему доменних імен,  повсякденні 
активності, такі як соціальні мережі або онлайн покупки, стали недоступні на 
деякий час. Здійснення таких атак стало можливим завдяки підключенню до 
незахищених цифрових пристроїв: маршрутизаторів і камер відеоспостереження. 
Хоч вони і не є потужними комп'ютерами, але здатні генерувати величезні обсяги 
паразитичної інформації для серверів, особливо при одночасному підключенні.[5] 

Основні засоби захисту від атак на об’єкти Інтернету речей достатньо прості, 
проте багато користувачів та виробників нехтують ними, ставлячи свої пристрої та 
інфраструктуру, у якій працюють ці пристрої, під загрозу. Для захисту вразливих 
пристроїв: 

 Користувачам необхідно змінювати пароль, що йде за замовчуванням, 
на унікальний та більш складний. У світі досі працюють багато камер 
відеоспостереження, які підключені до Інтернету та мають пароль за 
замовчуванням, встановений виробником. Такі паролі широко відомі, та їх 
можливо підбирати в автоматичному режимі за допомогою спеціальних програм, 
що значно полегшує зараження таких пристроїв комп’ютерними вірусами. 

 Виробникам необхідно більш відповідально ставитися до програмного 
забезпечення, яке вони встановлюють на свою продукцію. Це програмне 
забезпечення повинно своєчасно оновлюватись для захисту від нових потенційних 
загроз. 

Отже, Інтернет речей — перспективна концепція, яка має на меті полегшити 
побут людини, автоматизувавши повсякденні завдання. Проте, реалізація цієї 
концепції на даному етапі розвитку має багато потенційних негативних наслідків. 
Тому, дотримуючись вищезазначених рекомендацій, можливо значно зменшити 
ризик компрометації об’єктів Інтернету речей та збільшити рівень захищеності 
локальних мереж з такими пристроями та мережі Інтернет в цілому. 
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3. Джордж Лукас. “Cyber-Physical Attacks A growing invisible threat.”. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ДАНИХ ПРИ ПЕРЕДАЧІ МІЖ 

ПРИСТРОЯМИ ЧЕРЕЗ БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ RSA 

 

Дуже важливим аспектом у світі розробки програмного забезпечення є 

безпека передаваємих даних, які проходять через відкриті канали зв'язку. У 

додатках відбувається інтенсивний обмін даними за допомогою різних протоколів, 

між клієнтськими програмами, які представлені як мобільними додатками та 

програмами для персональних комп’ютерів.  

Значення та конфіденційність даних можуть бути різними в залежності від 

особливостей, а можливість перехоплення третьою стороною збільшується з 

удосконаленням технологій злому у світі ІТ [1]. Коли ми обмінюємося даними між 

пристроями, ми не хочемо, щоб інформація передавалася як відкритий текст, який 

буде доступний у випадку атаки на канал зв’язку.  

Забезпечення цілісності та недоторканості даних, що передаються  шляхом 

використання бездротових мереж, є гарантом інформаційної безпеки. Для 

забезпечення додаткової захищеності даних, використовується змішаний 

криптографічний алгоритм шифрування, в якому спочатку шифрується сеансовий 

ключ, а потім вже з його допомогою учасники шифрують свої повідомлення 

симетричними системами. Після завершення сеансу сеансовий ключ, як правило, 

знищується [2]. 

 
На рисунку зображений алгоритм шифрування сеансового ключа. 

Даний алгоритм був обраний через те, що генерація ключів відбувається 
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значно ріже ніж операції шифрування, розшифрування. Генерація ключа 

відбувається в самому початку процесу передачі даних.  

Коли один з першого пристрою намагаються передати данні на другий 

пристрій, перший пристрій запрошує підтвердження на передачу даних у другого. 

Перед запрошенням дозволу на передачу даних, перший пристрій генерує 

відкритий ключ (e, n)  та відправляє його другому пристрою.  Другий пристрій 

отримує відкритий ключ та створює випадковий сеансовий ключ m. Після 

створення випадкового сеансового ключа, він відправляє зашифровує його з 

використанням відкритого ключа першого пристрою 𝑐 = 𝐸(𝑚) = 𝑚𝑒  mod 𝑛 та 

відправляє його першому пристрою. Перший пристрій бере свій закритий ключ (d, 

n) та використовує його для розшифрування сеансового ключа 𝑐 = 𝐷(𝑐) =
𝑐𝑑  mod 𝑛, після розшифрування відбувається зашифрування даних 𝑀𝐴 з 

використанням сеансового ключа симетричним алгоритмом С = 𝐸𝑚(𝑀𝐴) та 

відпарвляє його другому пристрою який при отриманні розшифровує дані C за 

допомогою сеансового ключа симетричним алгоритмом 𝑀𝐴 = 𝐷𝑚(𝐶). Якщо 

сеансовий ключ більше ніж модуль n, сеансовий ключ розбивається на блоки 

потрібної довжини, у разі необхідності доповняють нулями та шифрують кожний 

блок [3]. 

Передаваємий файл конвертуються конвертуються в байтовий масив та 

розбивається на TCP пакети розміром 65535 байтів. Для кожного файлу свій 

сеансовий ключ, тобто, кожний пакет файлу зашифровується та розшифровується 

використовуючи один і той самий сеансовий ключ. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ В КОМП’ЮТЕРНІ 
СИСТЕМИ 

 
Не дивлячись на значні зусилля багатьох спеціалістів з кібербезпеки, щороку 

компанії втрачають мільярди доларів через кібератаки. Нажаль, на сьогодні немає 
універсальної протидії усім кібератакам, тому вибір правильної системи захисту є 
життєво необхідним для стабільної безпеки компанії. Доволі часто 
використовуються системи виявлення вторгнень (СВВ, Intrusion Detection System), 
які застосовується як друга лінія захисту замість, наприклад, файрволу.  

З появою комп’ютерних систем функції виявлення несанкційного доступу 
виконували системні адміністратори. Вони власноруч слідкували за трафіком у 
мережі. На той час це було ефективно, проте технології розвивалися, і скоро для 
того аби спостерігати за порядком звичайного спостереження стало замало, тому 
на допомогу прийшли журнали аудиту, а потім трапився справжній прорив – була 
розроблена перша система, яка в онлайн режимі інспектувала все, що відбувалося 
у комп’ютерній мережі. Це і була перша система виявлення вторгнень. СВВ дуже 
швидко розвивалися, і як наслідок отримали широке розповсюдження. Ці системи 
мали таку типову архітектуру: 

- сенсорна підсистема – система, яка збирає інформацію про певні події у 
системі; 

- підсистема аналізу, яка контролює трафік з метою виявлення атак. 
- база даних – зберігає інформацію щодо результатів аналізу. 
- консоль керування – дозволяє контролювати СВВ, слідкувати за її станом та 

продивлятися певні відхилення, які були виявленні системою [1]. 
Існування достатньо великої кількості типів систем виявлення вторгнень 

призвело до необхідності розподілу їх за класами. При класифікації СВВ автори 
використовують різні критерії, основним критерієм є класифікація за підходом до 
виявлення несанкціонованого доступу. Ще один критерій – за принципом 
побудови СВВ. В [2] приведено класифікацію СВВ за принципом виявлення 
несанкціонованого доступу: 

- мережева СВВ (Network-Based IDS) – спрямована на виявлення аномалій у 
мережі шляхом перевірки вхідного, вихідного, локального трафіку. Є ефективною 
проти мережевих атак багатьох видів, починаючи зі сканування портів і 
закінчуючи DDOS атаками; 

- заснована на протоколі (Protocol-Based IDS) – це система, яка відстежує 
аномальну активність пов’язану з певним протоколом; 
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-  Model Based IDS – це система, яка виявляє аномалії, базуючись на де-якій 
моделі поведінки, яка виникне у разі атаки; 

- вузлова система (Host based IDS)  - це система, яка «опікає» певний хост, 
відстежуючи аномальну активність в усій системі: починаючи від модифікацій 
файлів і закінчуючи мережевою активністю; 

- гібридні системи – це будь які СВВ, які базуються на двох і більше методах 
реалізації спостереження. 

Більш детальний анаіз різних СВВ був наведений у статті [3], у якій 
класифікацію проведено  за критерієм побудови СВВ:  

   - статистичний підхід – цей підхід базується на тому, що аналізується 
статистика нормальної поведінки користувача у мережі, і на основі цієї статистики 
викривається зловмисний трафік або просто зловмисні дії; 

-  Predicitive Pattern Generation – підхід заснований на тому, що певні події 
можна передбачити, базуючись на вже існуючих подіях. Таким чином, така 
система оперує, засновуючись на ймовірностях того, що де-яка подія трапиться; 

- нейроні мережі – підхід, який базується на використанні штучного інтелекту; 
- експертні системи – цей підхід базується на тому, що експерт з де-якого 

питання створює мережу, у яку ‘вкладає’ свої знання та досвід, щоб допомогти 
визначити порушення, а отже створити правильні правила; 

- кeystroke monitoring – це підхід, який базується на тій інформації, яку 
користувач вводе в свій комп’ютер, а також на тих відповідях, яких дає комп’ютер. 

- state transition Analysis – це підхід, заснований на побудові діаграми, яка 
відображає дії зловмисника направлені на компрометацію системи; 

- pattern matching – підхід, який базується на зіставі певних подій з шаблонами 
атаки. Це може бути порівняння як однієї дії, так і кількох дій. 

Висновок: 
Сучасні системи виявлення вторгнень і атак ще далекі від ергономічних і 

ефективних, з точки зору безпеки рішень. Підвищення ефективності ж слід ввести 
не тільки в області виявлення зловмисних дій на інфраструктуру захищених 
об'єктів інформатизації, але і з точки зору повсякденної експлуатації цих засобів, а 
також економії обчислювальних та інформаційних ресурсів власника даної 
системи захисту. Звичайно протидіяти вторгненням і атакам основуючись тільки 
на одному з методів малоефективно, тому необхідно підійти до цього питання 
комплексно і побудувати інтелектуальну систему протидії вторгненням, побудова 
якої основується на поєднанні декількох методів. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУРИ В 

КІБЕРНЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ  

 

Актуальність. Аналіз надзвичайних ситуацій терористичного характеру, що 

сталися за останні десятиліття в різних країнах світу, показує, що тероризм на 

порозі ХХI століття став реальною загрозою для суспільства і держави й здатний в 

своїх злочинних намірах застосовувати новітні науково-технічні досягнення, а 

можливі наслідки терористичних актів можуть мати характер великомасштабних 

катастроф, тому в силу специфіки актів терору, їх крайній суспільній небезпеці і 

жорстокості, антисоціальності і антигуманності, надзвичайні ситуації 

терористичного характеру, перш за все, на об'єктах критичної інфраструктури, 

повинні бути виділені в окремий вид надзвичайних ситуацій [1]. 

Створення дієвої системи захисту об’єктів критичної інфраструктури 

України є актуальним завданням, яке має вирішуватись в рамках загального 

реформування сектору безпеки і оборони із врахуванням всього існуючого спектру 

загроз та забезпечення взаємопов’язаності різних систем, що неможливо без 

застосування науково обґрунтованих методології. 

Згідно Концепції створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури, основною метою державного управління у цій сфері повинно бути 

визначення основних напрямів, механізмів і строків комплексного правового 

врегулювання питання захисту критичної інфраструктури на шляху до створення 

національної системи захисту критичної інфраструктури. Дана діяльність 

спрямована на забезпечення стійкості критичної інфраструктури до усіх можливих 

загроз, включаючи загрози природного і техногенного характеру, і тих, що 

спричинені протиправними діями тощо [2]. 

Безумовно, щоб для досягнення мети Концепції створення державної 

системи захисту критичної інфраструктури необхідно слідувати наступним 

принципам: суб’єкти державної системи захисту критичної інфраструктури мають 

безперешкодно та оперативно взаємодіяти між собою; рівень власних 

спроможностей громадян, суб’єктів господарювання, установ та організацій, що є 

вразливими до припинення або погіршення функціонування критичної 

інфраструктури необхідно суттєво підвищити; будівництво та експлуатація 
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об’єктів критичної інфраструктури має відбуватись з дотриманням інженерно-

технічних, організаційних, експлуатаційних вимог тощо, у різних режимах 

функціонування критичної інфраструктури; необхідно забезпечити обмін 

інформацією між суб’єктами державної системи захисту критичної 

інфраструктури про загрози критичній інфраструктурі; здійснення державно-

приватного партнерства у сфері захисту критичної інфраструктури має бути 

обов’язковим; потрібно сприяти міжнародному співробітництву у сфері захисту 

критичної інфраструктури з урахуванням глобальних та регіональних безпекових 

процесів; необхідно розроблювати та удосконалювати законодавство у сфері 

захисту критичної інфраструктури, враховуючи норми та стандарти НАТО, а 

також положення річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО 

на відповідні роки [3-4]. 

Висновки: Врегулювання наявних проблем у галузі забезпечення захисту КІ  

потребує тільки комплексного вдосконалення правової основи діяльності органів 

державної влади, суб’єктів господарювання та суспільства загалом. Разом з тим, їх 

вирішення практично  неможливе без створення організаційно-інституційної 

структури функціонування державної системи управління безпекою критичної 

інфраструктури, а також без визначення відповідальності, завдань та повноважень 

зацікавлених суб’єктів державної системи захисту критичної інфраструктури. 

Зокрема, вдосконалення правової основи захисту об’єктів критичної 

інфраструктури потребує визначення базових принципів її функціонування, 

запровадження єдиних підходів до управління елементами системи на 

державному, місцевому та корпоративному рівнях, визначення засад взаємодії 

залучених державних органів та приватного сектору, суспільства та громадян, а 

також формування єдиної методологічно-термінологічної бази усіма суб’єктами 

державної системи захисту критичної інфраструктури.   
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АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ІНФОРМАЦІЇ В 

КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ В СЕРЕДОВИЩІ ОПЕРАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЯДРА LINUX 

Аналіз загроз для безпеки інформації в корпоративних мережах в середовищі 

операційних систем (далі - ОС) на основі ядра Linux є досить важливим, оскільки 

такі загрози можуть привести до руйнування, спотворення чи несанкціонованого 

використання ресурсів мережі, включаючи збережену, передану і оброблювану 

інформацію, а також до пошкодження програмних і апаратних засобів систем. ОС 

на основі ядра Linux частіше використовують для комерційних та дослідницьких 

проектів, ніж як операційну систему для домашніх комп'ютерів. Цим зумовлена 

велика кількість програмних пакунків, які дозволяють реалізувати, наприклад, 

web-сервери, ftp-сервери чи сервери баз даних. Також ОС з ядром Linux 

використовують на мережевому обладнанні. Зважаючи на кількість машин що 

працюють на ОС з ядром Linux вони все більше стають ціллю для гакерів. Вдала 

атака спрямована на корпоративні ресурси, що реалізує вразливості ОС на основі 

ядра Linux може завдати великих збитків. Особливу небезпеку складають web-

сервери (найпопулярніше застосування ОС на основі ядра Linux), які працюють з 

застарілими програмами, які не мають останніх оновлень, направлених на закриття 

вразливостей.[1] 

 1)Переповнення буфера . Буфери C та C++, наприклад, рядки (string) та 

масиви (arrays), можуть містити лише обмежений обсяг даних. Якщо не 

виконується перевірка, щоб переконатися, що вхідні дані менші за буфер, надто 

велика кількість даних може переповнювати буфер, перезаписувати інші частини 

пам'яті та дозволяє вставляти та виконувати новий код. Це, безумовно, найбільш 

поширений клас вразливостей, який виявляється. Майже всі вразливості цього 

типу є результатом безтурботного програмування, коли програміст не може 

перевірити довжину потоку даних, введеного користувачем. 

 2)Вразливості форматування рядків. У операторах C, таких як printf, 

форматований рядок вказує, як буде відформатовано вихідний код команди. Якщо 

зловмисник може маніпулювати строкою форматування, вставивши деякі дані, то 

він/вона може взяти під контроль звичне виконання програми, перезаписавши 

довільні місця пам'яті так само, як атака переповнення буфера.  
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 3)Проблеми проектування прикладних програм.  У клієнт-серверній 

архітектурі, що включає бази даних, імена облікових записів та паролі часто 

кодуються в клієнтські додатки, які потрібні для доступу. Ці імена та паролі 

можуть бути витягнуті та використані для безпосереднього доступу до бази даних, 

обходячи будь-які механізми захисту всередині програми. Механізми безпеки в 

самій архітектурі системи можуть бути критично недосконалі. Поширеною 

помилкою розробки є те, що клієнтська утиліта надсилає інформацію про 

перевірку автентичності в чистому тексті або використовує слабкі технології 

приховування, які можна легко обійти.  

 4)Помилка валідації вхідних даних. Неможливість підтвердження вводу 

користувача може призвести до різних типів вразливостей у безпеці, таких як SQL 

ін'єкції, міжсайтовий скриптинг, обхід схем аутентифікації та авторизації, 

розкриття шляху та переміщення каталогів. Рекомендується перевіряти ввід 

користувача, щоб він відповідав певному списку, і відхиляв все інше, а не 

відхиляти певний ввід, приймаючи все інше. 

 5)Відмова в обслуговуванні. Атака відмови в обслуговуванні (DOS) полягає в 

перевантаженні ресурсів цільової системи таким чином, що вона не може 

обробляти запити для справжніх користувачів. Така атака, якщо вона є успішною, 

не приносить користі злочинцеві, але, безумовно, завдає великих втрат організації, 

оскільки вона не може забезпечити обслуговування справжніх користувачів. 

Варіант атаки DОS - це розподілена атака на відмову в обслуговуванні (DDOS). 

Зловмисник або група нападників компрометують декілька настільних 

комп'ютерів користувачів і виконують коди на цих машинах і узгодженими 

зусиллями витрачають їх ресурси на цільову систему.  

 6)Вразливості ядра Linux. Загальні типи вразливостей безпеки, описані 

раніше, зазвичай трапляються в програмах, що виконуються в операційній системі 

Linux, таких як Apache або Sendmail. Тим не менше, деякі вразливості були 

виявлені в самому ядрі операційної системи Linux. Такі вразливості набагато 

критичніші, оскільки вони впливають на всі системи Linux.[2] 

Основні вразливості системи, описані вище, є результатом помилок, 

здійснених при розробці програмного забезпечення. Як правило ці проблеми 

виправляють з часом, і нові версії програмного забезпечення повинні містити патчі 

для закриття відомих вразливостей попередньої версії. Саме тому використання 

останніх версій програмного забезпечення зменшує кількість вразливостей 

системи і оновлення програмного забезпечення рекомендується проводити як 

можна частіше.[3] 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ АЛГОРИТМІВ ТА МЕТОДІВ І АКТУАЛЬНІСТЬ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЗАДАЧІ ФІЛЬТРАЦІЇ СПАМУ  

  

Одним з найбільш популярних напрямків в області захисту інформації є 

розробка методів фільтрації потоку повідомлень, наприклад, на пошті, у 

коментарях на веб-порталі чи в повідомленнях у мессенджері. В наш час 

спілкування «онлайн» стало одним з найбільш поширених засобів зв'язку, 

управління і бізнесу. Воно надає можливість швидкого обміну інформацією та 

альтернативу звичним засобам зв'язку. 

Разом з розвитком засобів електронного спілкування зростає і кількість 

загроз їх нормальному функціонуванню. Найбільш серйозною і важливою 

проблемою став так званий спам. Спам являє собою небажані масові розсилки 

повідомлень, в основному рекламного характеру[1]. Частіше за все з небажаним 

спамом зіштовхуються власники електронної пошти. Розглянемо варіанти 

вирішення проблеми на її прикладі. 

На сьогоднішній день розроблено ряд технологій побудови фільтрів спаму - 

спеціальних сервісів для відсіювання небажаної кореспонденції. Всі технології 

можна розділити на налаштовані вручну і інтелектуальні (автоматичні). 

Налаштовані вручну фільтри ґрунтуються на списках доступу і налаштовуються 

безпосередньо користувачем, який задає або небажані адреси, при політиці 

пропуску по «чорному списку», або дозволені адреси, при політиці пропуску по 

«білому списку». Однак ручні способи фільтрації небажаних повідомлень 

малоефективні і вимагають постійного оновлення списків доступу, створюючи 

додаткове навантаження на користувача. 

Рішення, які в тій чи іншій мірі можуть допомогти зняти проблему спаму, 

можна умовно розділити на наступні групи. 

 Найпростіші способи ручної або автоматичної фільтрації пошти по 

заголовках. Будь-який користувач може перейти з протоколу POP3 на IMAP4 або 

на Web-інтерфейс і оцінювати електронні листи тільки по їх заголовках, не 

отримуючи тексту. У багатьох поштових програмах можна налаштувати 

автоматичну фільтрацію спаму у заголовках листів. Однак в останньому випадку 

потрібен дуже тонкий і трудомісткий підбір умов оцінки, а також уважність до 

оформлення повідомлень від ваших постійних кореспондентів. 
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Спеціальні служби фільтрації спаму, які можуть перебувати у поштового 

провайдера або на окремому сервері (останні, як правило, платні). Цей спосіб є 

більш надійним, ніж попередній. У деяких випадках вся пошта відправляється на 

певну адресу, де фільтрується, і користувачеві приходить вже очищеною. Даний 

метод з точки зору трудовитрат користувача є найпростішим, але, як правило, і 

найменш контрольованим (велика ймовірність, що може загубитися частина 

корисної кореспонденції, про що ніхто ніколи не дізнається). 

Вхідні антиспам-фільтри, засновані на аналізі IP-адреси хоста, передає спам 

(який можна дізнатися, наприклад, за відгуками постраждалих), і використання 

загальних баз даних з адресами таких спамерів (DNSBL - DNS Black Lists)[2]. 

Однак в даний момент цей спосіб боротьби з сучасними методами спаму є 

малоефективним, внаслідок частого поновлення адрес спамерів. 

Програми або вбудовані модулі для аналізу вмісту листа. Програми для такої 

перевірки (їх може бути декілька) приймають інформацію від поштової програми, 

а повертають, як правило, свою оцінку і рекомендацію до подальшої дії. 

Метою моєї дипломної роботи є вивчення та реалізація алгоритму фільтрації 

спаму, що відносяться до останньої групи. Особлива увага приділяється одному з 

найбільш затребуваних методів класифікації - наївному байєсівському 

класифікатору. Даний метод виконує аналіз текстових даних, що дозволяє 

використовувати його для знаходження вирішення поставленого завдання 

фільтрації спаму[3]. 
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КОМПОНЕНТ В ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Поширення комп’ютерних систем та інформаційних технологій в різних 

галузях та сферах, їх інтеграція у глобальну мережу Internet, а також зростаючі 

можливості отримання фінансового прибутку, які з’являються при цьому, 

вмотивовують розробників зловмисного програмного забезпечення (ЗПЗ) до його 

збільшення та розповсюдження [1]. Поширення зловмисного програмного 

забезпечення в інформаційних системах локальних обчислювальних мереж 

створює проблеми користувачам. Наявні засоби його виявлення на сьогодні не 

задовольняють потреб користувачів. Особливе місце займають антивірусні засоби 

[2-5], які здійснюють виявлення зловмисного програмного забезпечення в 

локальних обчислювальних мережах. Вони дозволяють використовувати переваги 

організації більшої обчислювальної потужності в порівнянні з окремими 

комп’ютерними системами. Створення таких систем виявлення зловмисного 

програмного забезпечення в локальних обчислювальних мережах на основі 

ефективної їх організації дозволить підвищити рівень достовірності виявлення.  

Враховуючи, що процес виявлення ЗПЗ проводитиметься в локальних 

мережах, то вибір моделі функціонування системи повинен передбачати залучення 

інформації зі всіх комп’ютерних систем локальної мережі, тобто розміщення в усіх 

комп’ютерних системах системи. Це необхідно для підвищення ефективності і 

достовірності виявлення за рахунок врахування інформації про стан з інших 

комп’ютерних систем для прийняття рішення в конкретній комп’ютерній системі. 

Ці основні вимоги, що система повинна бути розміщена в мережі в кожній 

комп’ютерній системі, впливають на вибір моделі її архітектури. Також, важливим 

для таких систем є те, щоб центр прийняття рішень системи не представлявся та 

ідентифікувався однозначно, бо його виявлення призведе до атаки на нього для 

виведення всієї системи з робочого стану. Система повинна бути побудована так, 

щоб розміщені в комп’ютерних системах локальної мережі її компоненти 

ефективно спілкувалися між собою для обміну інформацією про стан 

комп’ютерних систем з метою надання додаткової інформації для прийняття 

рішення. Крім того, система виявлення ЗПЗ повинна відповідним чином 

структуруватись, щоб мати можливість нарощуватись і її збільшення не повинно 

сповільнювати процес виявлення. Основою побудованої розподіленої системи [6] 

є її структурні компоненти, які представляються автономними програмними 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

309 

модулями, що можуть перебувати в різних станах. Взаємодія та спілкування між 

автономними програмними модулями базується на основі їх перебування в певних 

станах під час експлуатації. Розподілена система є реагуючою системою, яка 

здійснюватиме моніторинг визначених подій. Кожен програмний модуль містить 

резидентний механізм, рушійні механізми для переходу між станами, переходи 

між якими задаються підмножинами переходів, данні для яких формуватимуться з 

використанням технологій штучного інтелекту. 

Метод взаємодії компонентів розподіленої багаторівневої системи (РБС) на 

основі децентралізації виявлення ЗПЗ встановлює порядок здійснення комунікації 

між частинами системи та обміну знаннями між ними.  

Розроблена розподілена багаторівнева система на основі децентралізованості 

дозволяє здійснювати її наповнення реалізацією різних методів виявлення 

зловмисного програмного забезпечення. Апробація результатів використання РБС 

на основі розробленого методу представлена в [6] і показує високий ступінь 

достовірності виявлення метаморфних вірусів, які були використані в якості 

дослідження.  

Використання розробленого методу дозволяє організовувати підтримку 

цілісності системи та здійснення передачі знань, отриманих окремими 

структурними компонентами системи програмними модулями іншим частинам. 

Розроблений метод є основою для розробки зв’язуючої частини програмного 

забезпечення розподіленої багаторівневої децентралізованої системи виявлення 

ЗПЗ. 

Напрямком подальших досліджень є розробка нових моделей ЗПЗ, деталізація 

структури розподіленої системи, її станів та наповнення підсистемами виявлення 

різних типів зловмисного програмного забезпечення. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Поширена комп'ютеризація, що почалася в кінці XX століття триває і в наші 

дні. Автоматизація процесів в організації підвищує продуктивність праці 

співробітників організації. Користувачі інформаційних систем можуть швидко 

отримувати дані необхідні для виконання їх посадових обов'язків. Однак разом з 

полегшенням доступу до даних існує проблеми збереження цих даних. Володіючи 

доступом до різних інформаційних систем, зловмисники можуть використовувати 

їх в корисливих цілях: збір даних для продажу їх на чорному ринку, крадіжка 

грошових коштів у клієнтів організації, крадіжка комерційної таємниці організації. 

Важливо відмітити, що персональні дані – це відомості чи сукупність 

відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована. Існують деякі типи даних, що відносяться до категорії особливих 

або конфіденційних персональних даних. Це інформація, що містить: расове або 

етнічне походження, політичні погляди, релігійні або філософські переконання та 

членство в профспілках. Окрім того, до цієї групи відносяться генетичні та 

біометричні дані, що можуть бути використані для ідентифікації фізичної особи, 

дані про стан здоров’я, та інше. 

Захист персональних даних – проблема, яка вже достатньо давно є актуальною 

[1]. Сьогодні з загрозливими темпами розвитку технологій «крадіжка особистості» 

стала ще доступнішою для шахраїв. Тому і виникає необхідність йти в ногу з 

глобалізацією і постійно придумувати нові способи захисту персональних даних. 

25 травня 2018 року набрали чинності норми загального захисту 

персональних даних громадян ЄС - Регламент GDPR (General Data Protection 

Regulation) [2]. GDPR - це по суті правила користування персональними даними, 

які передбачають чіткі процеси збору та використання даних, у разі порушення 

яких компанії повинні будуть виплатити штраф. 

Регламент спрямований на те щоб дати контроль громадянам над власними 

даними і покликаний зміцнити їх довіру до сервісів в мережі. 

Перш за все у громадян ЄС, з'являються такі права, як: 

- право доступу, це означає, що у користувачів з'явиться право вимагати від 

компаній повну копію їх особистих даних, що зберігаються на серверах компаній; 

- право на забуття, коли громадяни можуть подати запит про видалення 

інформації про них, а також відмовитися від їх поширення; 
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- право користувача на переміщення або зміна інформації про себе; 

- повідомлення клієнтів компаній в разі витоку даних протягом 72 годин; 

Компанії, які мають відношення до персональних даних громадян ЄС 

зобов'язані призначити представника Data Protection Officer (DPO). Така особа, має 

співпрацювати з суб'єктами персональних даних (надавати відповіді на їх запити, 

співпрацювати з наглядовими органами) і буде нести відповідальність у разі 

порушень в даній сфері. 

На сьогодні Регламент є зручним механізмом, який суттєво підвищує рівень 

захисту персональних даних фізичних осіб. Важливою особливістю GDPR є те, що 

він має екстериторіальне дію, і не обмежується Європейським Союзом. Серед 

українських компаній, які можуть потрапити під дію GDPR, мова йде про компанії, 

які експортують свої товари або послуги фізичним особам на території ЄС, в тому 

числі онлайн-магазини, туроператори, транспортні компанії, а також компанії, які 

в ході здійснення своєї діяльності отримують доступ до персональних даних 

суб'єктів в ЄС (IT, фінансові, фармацевтичні та медіакомпанії). Українському 

бізнесу також варто взяти до уваги нові вимоги GDPR і його інноваційні 

положення. 

Все частіше стає відомо зі засоби масової інформації (ЗМІ) про різну техніку 

або методах крадіжки грошових коштів шляхом злому інформаційних систем 

фінансових організацій. Отримавши доступ до інформаційних систем 

персональних даних, зловмисник може поцупити дані клієнтів фінансових 

організацій, інформацію про їх фінансові операції поширити їх, завдавши клієнту 

банку як фінансовий, так і репутаційний шкоду.  

Ще в XX столітті в західних країнах було досить широко поширеним злочин 

серед шахраїв під назвою «identity theft» - крадіжка особистості. Злочини при 

якому незаконно використовувалися дані громадян для матеріальної наживи. Це 

було пов'язано з наданням віддалених послуг, зокрема випуску кредитних карт і 

видачі кредитів. Для підтвердження особи у клієнтів оператори запитували тільки 

SSN (Social Security number), в Британії це NINO (National Insurance number). 

Погіршує ситуацію те, що у мережі Інтернет існує велика кількість ресурсів, 

на яких міститися крадені бази персональних даних, за допомогою яких, 

наприклад, за номером мобільного телефону, можна знайти дуже детальну 

інформацію по людині, включаючи його паспортні дані, адреси проживання, 

фотографії та багато іншого. 
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ, ПІДХОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ 

ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ «СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КІБЕРБЕЗПЕКИ» 

Постановка проблеми та її актуальність. Про потребу у створенні 

організаційно-технічної моделі «Системи національної кібербезпеки», яка б 

включала і організаційну і технічну складові давно і так багато мовиться на всіх 

рівнях та неодноразово наголошувалось першими особами держави (Президентом 

України П. Порошенком, Секретарем РНБО А. Турчиновим) [2]. Адже відсутність 

подібної моделі «Системи національної кібербезпеки» — послаблює 

кібербезпекові можливості України. 

Створення таких систем та їхніх моделей не можливе без сучасних наукових 

методів, підходів та технологій аналітичних досліджень. Саме тому метою даного 

дослідження визначено основні підходи та технології побудови інтегрованої 

моделі «Системи національної кібербезпеки». 

Виклад основного матеріалу. Основними методико-методологічними 

інструментами побудови моделі було визначено: синергетичний, концептуальний, 

системний, процесний та функціональний підходи, цілий ряд наукових методів, а 

також технології декомпозиції та моделювання. 

1. Спершу варто вказати, що модель будувалась, враховуючи певні критерії 

та фундаментальні принципи розроблення моделей (інформаційної достатності, 

доцільності, множинності моделей, агрегації, багатокомпонентності, ціле 

направленості, функціональної спроможності, взаємодії і координації усіх 

складових системи та інших) [3]. 

2. Застосування синергетичного підходу до побудови моделі: сприяло 

глобальному та цілісному погляду на «Систему національної кібербезпеки»; дало 

змогу визначити еволюцію розвитку процесів становлення цілісності «Системи 

національної кібербезпеки» у кібербезпековому середовищі; допомогло 

розглянути «Систему національної кібербезпеки» з позиції теорії 

складноорганізованих систем. 

3. Застосування концептуального підходу до побудови моделі. При 

побудові моделі було дотримано основного принципу концептуалізації, згідно з 

яким концептуальна схема повинна включати статичні і динамічні аспекти 

проблемної області тільки концептуального рівня, не торкаючись зовнішніх і 

внутрішніх аспектів. Основоположні принципи концептуального підходу 

рекомендують спершу будувати абстрактну модель. Така абстрактна модель 

повинна бути досить загальною для того, щоб максимально охопити всі елементи. 
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Саме тому, узагальнений вигляд моделі відображає лише ключові складові 

«Системи національної кібербезпеки», а саме: систему управління; організаційну 

складову; технічну складову [2]. 

 

 

 

 

Рис.1. Блок-схема узагальненого вигляду архітектури інтегрованої моделі 

«Системи національної кібербезпеки» 

4. Системний підхід до побудови моделі використано для формування 

загальної структури моделі та опису взаємозв’язків між її складовими. До того ж, 

даний підхід, як всеохоплюючий метод та принцип наукового пізнання допоміг 

показати у моделі залежності внутрішніх структур від загального зв'язаного цілого, 

яке вони утворюють. Застосування даного підходу підтверджує і той факт, що 

модель є максимально всеохоплюючою за своїм складом, адже у свою структуру 

включила не тільки типові, але й специфічні (характерні лише для даної моделі) 

структурні елементи. 

5. Важливо наголосити на тому, що критерії функціонального підходу, за 

яким будувалась модель допомогли відобразити її прикладні переваги. 

6. Технології моделювання і декомпозиції використано для поглибленого 

розбиття архітектури моделі на найменші складові та візуального представлення 

взаємозв’язків між складовими елементами моделі [4]. 

Висновки: 

Позитивним моментом є те, що керівники деяких країн розпочали розуміти, 

що слід переходити до побудови моделей «Систем національної кібербезпеки», які 

пришвидшать процеси модернізації та прийняття рішень у секторі національної 

кібербезпеки, що є надважливим у період жорсткої конкуренції між державами та 

появі кібервійн у кіберпросторі. 

Інтегрована модель «Системи національної кібербезпеки» дозволяє збирати 

в одне ціле (у систему) усі складові сектору національної кібербезпеки, 

забезпечувати функцію управління організаційною та технічною складовими, які 

починають взаємоузгоджено функціонувати на національну кібербезпеку. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ В КОМП’ЮТЕРНІ 
СИСТЕМИ 

 
Не дивлячись на значні зусилля багатьох спеціалістів з кібербезпеки, щороку 

компанії втрачають мільярди доларів через кібератаки. Нажаль, на сьогодні немає 
універсальної протидії усім кібератакам, тому вибір правильної системи захисту є 
життєво необхідним для стабільної безпеки компанії. Доволі часто 
використовуються системи виявлення вторгнень (СВВ, Intrusion Detection System), 
які застосовується як друга лінія захисту замість, наприклад, файрволу.  

З появою комп’ютерних систем функції виявлення несанкційного доступу 
виконували системні адміністратори. Вони власноруч слідкували за трафіком у 
мережі. На той час це було ефективно, проте технології розвивалися, і скоро для 
того аби спостерігати за порядком звичайного спостереження стало замало, тому 
на допомогу прийшли журнали аудиту, а потім трапився справжній прорив – була 
розроблена перша система, яка в онлайн режимі інспектувала все, що відбувалося 
у комп’ютерній мережі. Це і була перша система виявлення вторгнень. СВВ дуже 
швидко розвивалися, і як наслідок отримали широке розповсюдження. Ці системи 
мали таку типову архітектуру: 

- сенсорна підсистема – система, яка збирає інформацію про певні події у 
системі; 

- підсистема аналізу, яка контролює трафік з метою виявлення атак. 
- база даних – зберігає інформацію щодо результатів аналізу. 
- консоль керування – дозволяє контролювати СВВ, слідкувати за її станом та 

продивлятися певні відхилення, які були виявленні системою [1]. 
Існування достатньо великої кількості типів систем виявлення вторгнень 

призвело до необхідності розподілу їх за класами. При класифікації СВВ автори 
використовують різні критерії, основним критерієм є класифікація за підходом до 
виявлення несанкціонованого доступу. Ще один критерій – за принципом 
побудови СВВ. В [2] приведено класифікацію СВВ за принципом виявлення 
несанкціонованого доступу: 

- мережева СВВ (Network-Based IDS) – спрямована на виявлення аномалій у 
мережі шляхом перевірки вхідного, вихідного, локального трафіку. Є ефективною 
проти мережевих атак багатьох видів, починаючи зі сканування портів і 
закінчуючи DDOS атаками; 

- заснована на протоколі (Protocol-Based IDS) – це система, яка відстежує 
аномальну активність пов’язану з певним протоколом; 
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-  Model Based IDS – це система, яка виявляє аномалії, базуючись на де-якій 
моделі поведінки, яка виникне у разі атаки; 

- вузлова система (Host based IDS)  - це система, яка «опікає» певний хост, 
відстежуючи аномальну активність в усій системі: починаючи від модифікацій 
файлів і закінчуючи мережевою активністю; 

- гібридні системи – це будь які СВВ, які базуються на двох і більше методах 
реалізації спостереження. 

Більш детальний анаіз різних СВВ був наведений у статті [3], у якій 
класифікацію проведено  за критерієм побудови СВВ:  

   - статистичний підхід – цей підхід базується на тому, що аналізується 
статистика нормальної поведінки користувача у мережі, і на основі цієї статистики 
викривається зловмисний трафік або просто зловмисні дії; 

-  Predicitive Pattern Generation – підхід заснований на тому, що певні події 
можна передбачити, базуючись на вже існуючих подіях. Таким чином, така 
система оперує, засновуючись на ймовірностях того, що де-яка подія трапиться; 

- нейроні мережі – підхід, який базується на використанні штучного інтелекту; 
- експертні системи – цей підхід базується на тому, що експерт з де-якого 

питання створює мережу, у яку ‘вкладає’ свої знання та досвід, щоб допомогти 
визначити порушення, а отже створити правильні правила; 

- кeystroke monitoring – це підхід, який базується на тій інформації, яку 
користувач вводе в свій комп’ютер, а також на тих відповідях, яких дає комп’ютер. 

- state transition Analysis – це підхід, заснований на побудові діаграми, яка 
відображає дії зловмисника направлені на компрометацію системи; 

- pattern matching – підхід, який базується на зіставі певних подій з шаблонами 
атаки. Це може бути порівняння як однієї дії, так і кількох дій. 

Висновок: 
Сучасні системи виявлення вторгнень і атак ще далекі від ергономічних і 

ефективних, з точки зору безпеки рішень. Підвищення ефективності ж слід ввести 
не тільки в області виявлення зловмисних дій на інфраструктуру захищених 
об'єктів інформатизації, але і з точки зору повсякденної експлуатації цих засобів, а 
також економії обчислювальних та інформаційних ресурсів власника даної 
системи захисту. Звичайно протидіяти вторгненням і атакам основуючись тільки 
на одному з методів малоефективно, тому необхідно підійти до цього питання 
комплексно і побудувати інтелектуальну систему протидії вторгненням, побудова 
якої основується на поєднанні декількох методів. 

 
Список використаних джерел 
1. Toliupa S., Druzhynin V., Parkhomenko I. Signature and statistical analyzers in the cyber 

attack detection system.  Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ) № 3 (02) September 2018. – 
с.47-53. 

2. Debar, H., Dacier, M., and Wespi, A. (1999), “Towards a Taxonomy of Intrusion Detection 
Systems,” Computer Networks, vol. 31, 2014, pp. 805-22. 

3. Debar, H., Dacier, M. “A Revised Taxonomy for Intrusion-Detection Systems,” presente dat 
Annalesdes communications, vol. 55, 2012, pp. 361-78. 

  



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

316 

УДК 004.92.12 
1 С.В. Толюпа 
доктор технічних наук, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації  
2 І.Д. Боков 

Магістрант  
3 О. Погіба 

Магістрант  

 1,2,3Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 
 

СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ В РОЗПОДІЛЕНИХ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

У сучасній науці і практиці користувачі все частіше використовують 

всесвітню мережу Інтернет і віддалені інфраструктури, наприклад, cloud 

computing, для вирішення власних обчислювальних задач і доступу до даних, що 

обумовлює безліч вимог до захисту інформації. Комп'ютерні сервіси надають 

користувачам величезні можливості разом з високими ризиками. Засоби 

управління та адміністрування безпекою розподілених комп'ютерних систем 

(РКС) ґрунтуються на існуючих стандартах і специфікаціях та повинні 

забезпечувати індивідуальний підхід до організації та управління безпекою 

віртуальних, в тому числі хмарних систем. З'являються нові, раніше невідомі типи 

загроз та методи їх виявлення, що визначає актуальність використання засобів, які 

дозволяють виявляти вторгнення на ранніх стадіях і не допустити розповсюдження 

атак шляхом їх локалізації [1]. 

При побудові ІТ інфраструктури основні витрати як інтелектуальні так і 

матеріальні пов'язані з вирішенням проблем адміністрування багатьох сильно 

залежних один від одного обчислювальних вузлів в РКС. В розподілених системах 

компоненти середовища тісно пов'язані з апаратним забезпечення, на якому вони 

функціонують. Компоненти ізольовані один від одного на різних фізичних 

серверах, що ускладнює їх конфігурацію для спільної роботи. Значні витрати при 

адміністрування таких систем виникають при розподілі і налаштуванні ресурсів 

між програмним забезпеченням (ПЗ). При цьому виникають ситуації, коли виділені 

ресурси не відповідають вимогам програмного забезпечення до них. 

Системи виявлення вторгнень розміщуються на всіх контрольованих 

компонентах розподіленої системи та здійснюють моніторинг підозрілих 

активностей. Ядром системи виявлення вторгнень, як правило, є сервер безпеки, 

на якому накопичується і аналізується інформація, яка надходить від агентів. Різні 

загрози використовують різні вразливості РКС, впливають на їх параметри і 

можуть бути описані унікальними сигнатурами. При цьому конфігурацію системи, 

створення політик безпеки і модифікацію сигнатур атак виконує адміністратор 

безпеки [2].  

Відомі методи та засоби захисту інформації, які використовуються в 

хмарних обчисленнях, наприклад, в технологіях SSL-безпеки (Secure Sockets 

Layer), не адаптовані до обробки та співставлення даних про активності вузлів для 
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аналізу розподілених атак і забезпечення безпеки виконання завдань на віддалених 

компонентах інфраструктури. При цьому теоретичне обґрунтування 

концептуальних моделей захисту відстає від вимог розвитку хмарних систем до 

забезпечення гарантій щодо захисту. Також не розвинені теоретичні підходи до 

налаштування засобів генерації і тестування секретних і відкритих ключів 

шифрування, в тому числі, їх складових, для симетричних і асиметричних систем, 

відповідних до заявленої користувачем захищеності (криптостійкісті) [3].  

Для забезпечення захисту інформації при обробці чутливих даних в 

публічних хмарних системах набуває популярності використання гомоморфного 

шифрування. Користувач виконує шифрування і розшифрування самостійно: 

шифрування до відправки інформації в публічну хмару, а розшифрування - після 

отримання результату від хмарного сервісу. В хмарі дані оброблюються в 

зашифрованому вигляді, але існуючі повністю гомоморфні схеми вимагають 

складних процедур формування ключа та періодичного виконання “очищення від 

шуму” після роботи з зашифрованими даними. 

Збільшення залежності сучасного суспільства від інформаційних технологій, 

в тому числі все зростаюча роль хмарних систем в обробці персональних даних 

призводить до потреби своєчасного та гарантованого захисту такої інформації при 

обробці на віддалених віртуальних інфраструктурах. Одним з варіантів вирішення 

задачі зберігання великих обсягів даних є використання приватних хмарних систем 

та технологій віртуалізації, тому виникає проблема адміністрування компонентами 

захисту в процесі розподілу ресурсів при віртуалізації серверної і комунікаційної 

інфраструктури розподіленої комп'ютерної системи. Адміністратор повинен мати 

можливість управління засобами захисту для оперативного реагування та 

локалізації вторгнень, а також управління криптографічними компонентами. 

В доповіді запропоновано систему адміністрування компонентами захисту 

інформації для виявлення та попередження вторгнень в РКС, яка локалізує 

вторгнення шляхом переносу сервісів на інші вузли, а також розроблено 

модифіковані засоби криптографічного захисту, що забезпечують захист 

персональних даних та інших чутливих даних в хмарних системах. Розроблена 

система дозволяє відключити локальні суб'єкти від розподіленої комп’ютерної 

системи та виконати перенесення сервісів на інші вузли, що дозволяє зменшити 

загальне число атак і потенційно небезпечних загроз. 
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ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОБ’ЄКТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Існує множина термінів (тестування на проникнення, аналіз захисту), що 

відносяться до оцінки інформаційної безпеки та позначають схожі, хоча й різні 

поняття. Дана стаття допоможе структурувати наявні на поточному етапі підходи 

та вибрати той, який найбільше відповідає заданим завданням [1]. 

В першу чергу власникові інформаційної системи необхідно визначити, що і 

з якою метою буде піддаватися оцінці. Глобально мета аудиту, звичайно, 

відноситься скоріше до одного з трьох варіантів: 

1. Оцінити стійкість організації до хакерських атак. Це, напевно, 

найбільш комплексна мета, яку можна визначити для аналізу проекту з 

захищеності. Вона розкладається на велику кількість складових. Наприклад, 

оцінка захищеності мережевого периметру, оцінка можливостей зовнішнього або 

внутрішнього порушника, оцінка можливих збитків. Іноді в якості вторинної цілі 

на такі проекти фігурує оцінка ефективності роботи служби ІБ, коли хочеться 

практично перевірити, як співробітники служби будуть виявляти атаки і 

протидіяти їм.  

2. Протестувати певний продукт чи сервіс перед релізом. При 

постановці задач тестування додатків на предмет наявності уразливостей слід 

відштовхуватися від тієї цінності, яку представляє додаток і дані, що містяться в 

ньому, для потенційного порушника. В ідеалі додаток повинен бути протестований 

настільки, щоб пошуки чергової уразливості були нецільовими. Якщо точніше, 

вигода, яку можна отримати, зламавши додаток, повинна бути значно меншою від 

вартості вторгнення. В загальному випадку тестування повинно також вибиратись 

виходячи з критичності програми. Іноді достатньо автоматизованого тестування. 

Більш ефективним, але і більш витратним є дослідження на рівні вихідних кодів. 

Для критичних додатків рекомендується вставити процедури аналізу безпеки в 

цикл розробки додатків.  

3. Compiance, або відповідність вимогам. Тести на проникнення і ASV-

сканування включені в багато стандартів з інформаційної безпеки як обов'язкові 

процедури. Оскільки такі тести виконуються, можна сказати, «для галочки», часто 

завдання формуються в мінімальному обсязі. Такий підхід виправданий тільки в 

тому випадку, якщо організація сама на належному рівні займається аналізом 
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захищеності своєї обчислювальної інфраструктури.  

При плануванні робіт повинні бути визначені канали взаємодії з оцінюваною 

системою: 

 оцінка фізичної безпеки може розглядати такі атаки, як проникнення на 

контрольовану територію в обхід пропускного режиму, фізичне «врізання» в 

мережу, крадіжку обладнання і так далі. Також подібна оцінка включає в себе різні 

методи соціальної інженерії, наприклад, здійснення запиту пароля користувача під 

виглядом фахівця технічної підтримки; 

 оцінка бездротових каналів зв'язку може включати всі види електронних 

комунікацій, пов'язаних з сигналами і випромінюванням у відомому 

електромагнітному спектрі, включаючи ПЕМВН. В першу чергу сюди варто 

віднести тестування таких повсюдно використовуваних технологій, як Wi-Fi і 

Bluetooth; 

 оцінка комунікацій. В даному випадку розглядається атака на систему через 

інформаційно-телекомунікаційні мережі. 

Також при проведенні аудиту можна виділити наступні методи взаємодії з 

досліджуваним об'єктом: 

1. Експертні оцінки розпорядчої документації, прийнятих політик, журналів 

подій, конфігурацій систем, аналіз трафіку мережі передачі даних, вихідних кодів 

програмного забезпечення. 

2. Ідентифікація та аналіз об'єктів, мереж, систем, відкритих портів, 

запущених сервісів. 

3. Експлуатація виявлених при роботі з об'єктом двома попередніми методами 

проблем в безпеці з метою наочної демонстрації реальних можливостей, 

одержуваних зловмисником, а також для виключення хибнопозитивних і 

помилково негативних результатів [2]. 

Залежно від типу проведених робіт можуть бути обрані різні методи взаємодії, 

а також їх комбінації. 

Нові уразливості виявляються постійно. Таким чином, захист інформації в 

компанії повинен стати безперервним процесом, а не разовим заходом. Тести на 

проникнення необхідно робити як мінімум раз на рік. За результатами тестування 

на проникнення компанії надано детальний звіт з виявленими уразливостей, 

рекомендацій щодо їх усунення, прикладами атак і описами можливих сценаріїв 

проникнення [3]. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ 

ВИЯВЛЕННЯ ВТРОГНЕНЬ 

Один з основних факторів високого рівня безпеки – виявлення і припинення 

спроб несанкціонованого доступу (СНД) в реальному масштабі часу. Як правило, 

в повному обсязі це необхідно тільки дуже великим мережам, але створити добре 

захищену мережу без засобів, що дозволяють виявляти і припиняти СНД, просто 

неможливо. Прикладом захисту є міжмережевий екран. Існують різні його 

реалізації, але мета їх застосування одна – зниження ризику проникнення в 

окремий персональний комп'ютер або мережу. Однак якщо в мережі встановлено 

міжмережевий екран, то це ще не означає, що безпека гарантована [1].  

Таким чином, виявлення вторгнень – один з ключових компонентів 

комплексної системи захисту. Вони дозволяють збільшити безпеку мережі, 

контролюючи всі вхідні і вихідні потоки трафіку, як всередині периметра, що 

захищається організації (відстежуючи за різними оцінками від 70 до 80% 

порушень, пов'язаних з внутрішніми зловмисниками [2]), так і зовні (виявляючи 

спроби віддалених вторгнень і збираючи статистику невдалих проникнень). Крім 

того, мабуть, це один з небагатьох елементів системи захисту, в основі якого 

лежить динамічний принцип роботи, тобто можливість автоматичної зміни логіки 

свого функціонування по деякому зовнішній події – зміни політики виявлення 

вторгнень. Однак аналіз статистики порушень призводить до висновку, що і цього 

недостатньо. Незалежно від того, який клас СВВ використовується для захисту 

(традиційно вони поділяються на два класи: мережеві та вузлові) і які принципи 

роботи СВВ відповідного класу застосовуються для виявлення підозрілих дій в 

мережі (виявлення аномалій або зловживань) або на вузлі (аналіз журналів 

прикладних програм, змін в файлової системі або контроль системних викликів), 

особливості вторгнень зловмисників не дозволяють їх своєчасно виявляти і 

блокувати.  

Причина в тому, що розробники не встигають випускати доповнення і зміни 

до своїх коштів захисту. Відносно СВВ це виражається в несвоєчасному випуску 

поповнень БД ознак вторгнень. Можна заперечити, що часто винуватцем 

виявляється навіть не надто повільний розробник, а самі адміністратори, які не 

встигають підтримувати системи в актуальному стані і своєчасно встановлювати 
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випускаються оновлення. Але недавня поява ряду загроз під назвою «атаки з 

нульовим часом попередження» ( «zero-day attacks») знову ставить на перше місце 

питання якнайшвидшого випуску доповнень до БД ознак вторгнень з описами 

останніх виявлених вразливостей, які зловмисники і використовують при 

проведенні своїх атак [3].  

При цьому в більшості випадків негативних наслідків можна було б і 

уникнути, якщо б адміністратори своєчасно зреагували і виконали рекомендації 

щодо захисту від знову виявлених вразливостей. У цій справі накопичена 

величезна світова статистика, яка дозволяє зробити висновок, що найчастіше 

інформація про нову уразливість відома задовго (за місяці) до того, як відбудеться 

реальне вторгнення з її використанням. Так, наприклад, існує негласне правило, 

згідно з яким, хакерська група, виявляючи нове некоректну поведінку ПЗ, 

насамперед повідомляє про це виробника продукту, даючи йому можливість 

випустити виправлення і тільки через якийсь час поширює повну інформацію по 

уразливості. Хоча надання повної інформації провокує атаки зловмисників, 

засуджувати подібні дії також важко. Адже, з одного боку, розробники об'єктивно 

зацікавлені виключно в підвищенні прибутку і зниженні витрат, зокрема 

пов'язаних із затримкою виходу нових версій створюваного ними ПЗ, їх ретельно 

тестуванням і т.п. З іншого боку, якби у розробників не було мотивації в 

підвищенні якості своїх продуктів і незабаром їх виправлення (наприклад, через 

подібних публікацій про нововиявлених вразливості), то навряд чи б їх користувачі 

були б ще більше захищені.  

При цьому на сьогоднішній день розробки, пов'язані із забезпеченням 

працездатності СВВ, ведуться в основному в напрямку створення систем 

централізованого управління і збору подій, оскільки групи методів, 

використовуваних для виявлення несанкціонованих дій, вважаються досить 

розвиненими. Багато великі західні дослідні інститути і комерційні організації 

також безуспішно намагаються знайти підходи до оцінки ефективності СВВ [3], 

причому роботи з даної тематики можна знайти і в Україні.  

Таким чином, можна зробити висновок про недостатню ефективність 

використовуваних в даний час СВВ, складності та актуальності теми. З більшістю 

сучасних мережевих погроз можна було б легко впоратися, якби існувала 

автоматизована система виявлення вторгнень, динамічно підстроює правила 

виявлення вторгнень під знову виявляються вразливості. 
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СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК НА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ 

 

Розвиток інформаційних технологій та обчислювальної техніки дозволяє 

автоматизувати більшість процесів у всіх сферах життєдіяльності. Водночас, з 

відповідною швидкістю розвиваються старі та з'являються нові загрози 

інформаційній безпеці. Intrusion Detection System призначена для виявлення фактів 

несанкціонованого доступу до комп'ютерної системи або мережі, з подальшим 

несанкціонованим управлінням ними [1]. На сьогодні системи виявлення 

вторгнень і атак зазвичай являють собою програмні або апаратно-програмні 

рішення, які автоматизують процес контролю подій, що відбуваються в 

інформаційній системі або мережі, а також самостійно аналізують ці події в 

пошуках ознак проблем безпеки. Оскільки кількість різних типів і способів 

організації несанкціонованих проникнень в чужі мережі за останні роки значно 

збільшилася, системи виявлення атак (СВА) стали необхідним компонентом 

інфраструктури безпеки більшості організацій.  

У даній роботі представлено огляд класифікації IDS та їх слабких сторін. 

Поняття та принципи функціонування IDS 

Існує багато програмних продуктів, що поєднують в собі функції фаєрвола та 

IDS. Прикладами можуть слугувати @guard або McAfee Firewall і т.д. Основна 

функцію покладено на блок найбільш поширених портів, як-от 139 і 31337. IDS 

являє собою більш «розумний» фаєрвол, а саме систему, яка дозволяє фіксувати й 

блокувати спробу отримання несанкціонованого доступу до комп'ютера та 

сповіщати про такий інцидент. 

Основний принцип роботи: IDS – гібрид аналізатора, сніффера, системи 

блокування та системи оповіщення. Класична робота IDS: до серверу 

під’єднується хакер та виконує певні дії, система виконує сніффінг усього вхідного 

трафіку на наявність шкідливих кодів та команд, розпізнає шкідливі команди (у 

систему вписано велику кількість вразливостей різних типів – вона співставляє дії 

хакера з діями, необхідними для реалізації цих вразливостей) [2]. 

Класифікація IDS 

Існує кілька способів класифікації IDS, кожен з яких заснований на різних 

характеристиках систем. Тип IDS слід визначати, виходячи з таких характеристик:  

 Спосіб контролю за системою - network-based, host-based і application-

based;  
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 Спосіб аналізу. Це частина системи виявлення вторгнення, яка аналізує 

події, отримані з джерела інформації, і приймає рішення, що відбувається 

проникнення. Способами аналізу є виявлення зловживань (misuse detection) та 

виявлення аномалій (anomaly detection); 

 Затримка в часі між отриманням інформації з джерела та її аналізом і 

прийняттям рішення - interval-based (або пакетний режим) та real-time. Більшість 

комерційних IDS є real-time network-based системами [3]. 

Слабкі сторони IDS 

IDS не зможе виконати свою функцію якщо сторона, що атакує, шифрує 

трафік, оскільки стає неможливим його проаналізувати. Протистояти цьому 

можуть тільки Host Based IDS, тому що перш ніж трафік потрапляє на хост, він 

розшифровується і далі піддається аналізу. Іншим недоліком є те, що бази 

вразливостей треба постійно оновлювати [2]. IDS, які засновані на детекторі 

аномалій, часто створюють велику кількість помилкових повідомлень, оскільки 

зразки нормальної поведінки користувача або системи можуть бути дуже 

невизначеними [3]. Атаки на низькому рівні по моделі OSI, залишаються 

непоміченими. Зловмисник може використати внутрішню фізичну мережу для 

отримання інформації, це може бути комутаційне обладнання підприємства або 

установи. Якщо використовувати усі механізми аудиту такої системи, то можуть 

знадобитися додаткові ресурси, що створює незручності у роботі. IDS не може 

виявити атаки на мережу при максимальному навантаженні на цю мережу [4]. 

Системи виявлення атак, як і більшість сучасних програмних продуктів, 

повинні задовольняти ряду вимог. Це й сучасні технології розробки, і орієнтування 

на особливості сучасних інформаційних мереж і сумісність з іншими програмами. 

Щоб зрозуміти, як правильно використовувати СВА, потрібно чітко представляти, 

як вони працюють і які їх вразливі місця. 

Таким чином, дослідження та розробка методів, що застосовуються на різних 

етапах роботи IDS. Підхід до виявлення передумов виникнення загроз 

інформаційної безпеки має сприяти тому, щоб докорінно змінити дану ситуацію, 

скоротивши дистанцію відставання в розвитку систем захисту від систем їх 

подолання. Крім того, такий перехід має сприяти підвищенню ефективності 

управління інформаційною безпекою і, нарешті, більш конкретних прикладів 

застосування нормативних і керівних документів, що вже стали стандартами. 
 

Список джерел 
1. «Система виявлення атак (вторгнень)». Wikipedia: http://qps.ru/yWh8E. 

2. Что есть IDS и как она работает. Журнал «Хакер», 04.12.2012: 

https://xakep.ru/2012/12/04/17052/. 

3. Петренко М. Системи систем виявлення вторгнень СВВ или Intrusion Detection 

Systems IDS.  Реферат з предмету «Інформаційна безпека»: http://ua-

referat.com/Intrusion_Detection_Systems_IDS. 

4. Аналіз недоліків систем автоматизованого захисту інформації та методів 

біометричної автентифікації, які в них використовуються (електронний ресурс): 

https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-nedolikiv-sistem.   
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ПОБУДОВА ЗАХИЩЕНОЇ ЛОКАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ НА 

ОСНОВІ VPN-ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Локальна комп’ютерна мережа (англ. Local Area Network (LAN)) являє 

собою об'єднання певного числа комп'ютерів на відносно невеликій території. В 

порівнянні з глобальною мережею (WAN), локальна мережа зазвичай має більшу 

швидкість обміну даними, менше географічне покриття та відсутність 

необхідності у використанні орендованої телекомунікаційної лінії зв'язку. 

Локальна комп’ютерна мережа — комп'ютерна мережа для обмеженого 

кола користувачів, що об'єднує комп'ютери в одному приміщенні або в рамках 

одного підприємства.[1] 

VPN (скорочення від англ. Virtual Private Network — віртуальна приватна 

мережа) — узагальнююча назва мереж, що створюються поверх інших мереж, які 

мають менший рівень довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, 

дозволяє приєднаному клієнту бути повноцінним учасником віддаленої мережі і 

користуватись її сервісами — внутрішніми сайтами, базами, принтерами, 

політиками виходу в Інтернет. 

Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізується 

за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх 

канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька 

географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з 

використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів. Багато 

провайдерів пропонують свої послуги як з організації VPN-мереж для бізнес-

клієнтів, так і для виходу в мережу Інтернет. VPN є клієнт-серверною технологією. 

Прикладом створення віртуальної мережі використовується інкапсуляція 

протоколу PPP в будь-який інший протокол — IP (ця реалізація називається також 

PPTP — Point-to-Point Tunneling Protocol) або Ethernet (PPPoE). Деякі інші 

протоколи так само надають можливість формування захищених каналів (SSH). 

VPN складається з двох частин: 

 «внутрішня» (підконтрольна) мережа, яких може бути декілька, 

 «зовнішня» мережа, через яку проходять інкапсульовані з'єднання (зазвичай 

використовується Інтернет).[2] 

Підключення до VPN віддаленого користувача робиться за допомогою 

сервера доступу, який підключений як до внутрішньої, так і до зовнішньої 

(загальнодоступної) мережі. При підключенні віддаленого користувача (або при 
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установці з'єднання з іншою захищеною мережею) сервер доступу вимагає 

проходження процесу ідентифікації, а потім процесу аутентифікації. Після 

успішного проходження обох процесів, віддалений користувач (віддалена мережа) 

наділяється повноваженнями для роботи в мережі, тобто відбувається процес 

авторизації. 

Зазвичай, при створенні VPN, використовують підключення типу точка-точка 

до певного сервера, або установку ethernet-тунелю з певним сервером, при якій 

тунелю призначають певну підмережу. Сервер VPN при цьому виконує функції 

маршрутизації та фільтрування трафіку для доступу до локальної мережі через 

VPN. 

При використанні такого підходу ми все ще маємо можливість фільтрувати 

трафік на підставі способу підключення (наприклад, використовувати для 

локальної мережі та для віддалених користувачів різні фільтри), але виключається 

необхідність налаштування маршрутизації, а віддалені машини включаються 

прямо в локальну мережу, бачать ресурси, навіть здатні використовувати 

широкосмугові посилки взагалі без додаткового налаштування, що є суттєвим 

недоліком. Через такий VPN у них відображаються всі комп'ютери локальної 

мережі Windows, всі доступні XDMCP-сервери при XDMCP broadcast.[3] 

 

 
рис.1 «VPN-міст, показаний на різних рівнях реалізації OSI» 

 

Таким чином, в сучасному світі більшість підприємств надає перевагу 

використанню VPN при побудові локальної комп’ютерної мережі, оскільки це 

значною мірою збільшує рівень безпеки цієї мережи, надає користувачам 

можливість віддалених підключень та зменшує ризики несанкціонованого доступу 

ззовні до цієї мережи.  
 

Список використаних джерел: 

1. Іванов М. А. Криптографічні методи захисту інформації в комп’ютерних системах 
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2. Кульгин М. Технології корпоративних мереж. Енциклопедія.  

3. Оліфер В. Г., Оліфер Н. А. Комп’ютерні мережі. Принципи, технології, 
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ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТУВАННЯ 

 

Електронна пошта має багато вразливих місць, які дозволяють іншим людям 

її перехопити.  Вона створювалася для особистого листування, але в дійсності 

електронні листи не набагато безпечніші звичайної листівки. 

Наприклад, при відправці через Gmail листа на Yahoo! Mail, повідомлення 

може бути перехоплено мінімум 7 разів: на комп'ютері відправника, при передачі 

на сервер Gmail, на сервері Gmail, при передачі з Gmail на Yahoo!, на серверах 

Yahoo! Mail, при передачі на комп'ютер отримувача і, нарешті, на комп'ютері 

одержувача. Як відомо, ланцюг міцний настільки, наскільки міцна його слабка 

ланка, тому, навіть якщо обидва учасники листування зроблять все можливе, щоб 

убезпечити свої комп'ютери, їм все одно доведеться покладатися на захист сервісів 

Gmail і Yahoo!  

Хто може бути зацікавлений в отриманні доступу до чиєї-небудь поштової 

скриньки? Перш за все, це державні організації, поштовий провайдер і 

кіберзлочинці. Зрозуміло, що приховати листування від поштового сервісу не 

вийде, звичайний користувач також навряд чи зможе протистояти хакерам.  

Причини, за якими вони можуть захотіти зламати електронну скриньку: 

  державні органи: масове стеження і отримання даних про окремих осіб; 

  Gmail: сканування листів за ключовими словами для розміщення реклами; 

  хакери: розсилка спаму, крадіжка банківських даних, крадіжка персональної 

інформації - список обмежується лише винахідливістю хакерів, які знаходять все 

нові способи отримання грошей за допомогою вкрадених особистих даних [1]. 

Передумови деяких проблем, пов'язаних безпосередньо з конфіденційністю 

поштових повідомлень, закладалися при виникненні електронної пошти три 

десятиліття тому. Багато в чому вони не дозволені до досі: 

  жоден із стандартних поштових протоколів (SMTP, POP3, IMAP4) не 

включає механізмів захисту, які гарантували б конфіденційність листування; 

  відсутність надійного захисту протоколів дозволяє створювати листа з 

фальшивими адресами. Не можна бути впевненим на 100% в тому, хто є дійсним 

автором листа; 

  електронні листи легко змінити. Стандартний лист не містить засобів 

перевірки власної цілісності і при передачі через безліч серверів, може бути 

прочитане і змінено. 

З цього виходить, що захищати свою переписку треба проти багатьох загроз. 
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Як це зробити? Найефективнішим способом захисту листів електронної пошти від 

перехоплення фахівці з безпеки комп'ютерних мереж визнають їх кодування на 

основі криптографічних алгоритмів. Таке кодування і формування електронного 

підпису унеможливлюють зміну листа і дозволяють легко виявляти підроблені 

листи. Існує велика кількість алгоритмів і протоколів шифрування. Серед 

алгоритмів симетричної криптографії, яких безліч, можна згадати RC4, RC5, 

CAST, DES, AES і т.д. Оптимальна довжина ключів шифрування для цих 

алгоритмів – 128 розрядів. Що стосується асиметричного шифрування, то тут в 

основному використовуються алгоритми RSA, Diffie-Hellman і El-Gamal, при 

цьому довжина ключів шифрування зазвичай становить 2048 розрядів [2]. 

Прикладом систем з криптографією є: 

1) PGP (англ. Pretty Good Privacy) — комп'ютерна програма, також бібліотека 

функцій, що дозволяє виконувати операції шифрування і цифрового підпису 

повідомлень, файлів та іншої інформації, поданої в електронному вигляді. 

Перевагою є наявність сервера ключів keyserver.pgp.com., який дозволяє 

користувачам обмінюватись ключами та усуває необхідність публікації ключів, 

або передавати їх кожному адресату в особистому порядку. Недоліком - вже 

розшифровані повідомлення залишаються незахищеними в клієнті [3]. 

2) HushMail – сервіс електронної пошти з шифруванням. Користується 

великою популярністю у користувачів, як захищений сервіс, що не потребує 

попередніх налаштувань і одразу готовий до роботи. Перевагами такої та схожих 

систем є простота у використанні та відсутність необхідності налаштувань. 

Недоліком же є здійснення криптографічних операцій на сервері [4]. 

3) Різні розширення для браузерів, такі як FlowCrypt, SendSafely, Encrypted 

Communication та інші. Перевагою є простота в використанні, недоліками – для 

різних браузерів різні розширення та невідомо, як насправді вони були 

реалізованими. 

Звідси можна зробити висновок, що хоч  і є багато програм для того, щоб 

забезпечити безпеку передачі електронних листів, але довіряти їм все ж досить 

тяжко, оскільки ми не знаємо, що з того, що вони говорять про свій функціонал 

правда, а що ні. Тому свої власні програми для захисту електронного листування 

пригодяться кожному. 
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БІОМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ – ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Система захисту критичної інфраструктури являє собою сукупність 

організаційних і технічних заходів для забезпечення захисту секторів критичної 

інфраструктури від різних загроз. Ідентифікація користувачів, яка продовжується 

подальшою їх автентифікацію, є основою систем безпеки об’єктів критичної 

інфраструктури. 

Система контролю та управління доступом (СКУД) - це сукупність 

спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення, призначеного для 

організації на заданій території системи обмеження, реєстрації та контролю 

доступу людей і транспорту через «точки проходу». З точки зору надійності, 

найбільш ефективними на сьогодні методами ідентифікації та автентифікації є 

біометричні, які дозволяють вирішити проблеми втрати паролів та особистих 

ідентифікаторів. 

Біометрична система контролю та управління доступом дозволяє 

розпізнавати людей за їх фізичними індивідуальними особливостями (відбитки 

пальців або палітри, райдужної оболонки очей, голосу, форми кисті рук, ДНК та 

ін.). Таким чином, якість контролю та безпеки системи значно підвищується, 

знижується ризик несанкціонованого проникнення та обману системи. 

Сучасні технології дозволяють інтегрувати біометричну ідентифікацію 

практично в будь-яку систему діючого СКУД. Само устаткування стало 

функціональне, легше, компактніше, зручніше у експлуатації. 

Біометрична система контролю, як і все обладнання СКУД призначено для 

управління доступом на заданій території,  а також для забезпечення: 

 захисту матеріальних цінностей, інформації, майна, обладнання; 

 безпеки співробітників і відвідувачів; 

 контроль, облік і контроль доступу на об'єкт (ідентифікація особистості, 

визначення зон та часу доступу, відкриття дверей, турнікетів та ін.) 

До основних переваг біометричного обладнання СКУД відносяться: 

 висока точність ідентифікації особи людини, яка проходить контроль; 

 складність фальсифікацій біометричних ознак; 

 високий ступінь надійності, так як біометричний ідентифікатор не можна 

забути як пароль, втратити як пластикову карту, або скористатися чужими даними 

або картою або пропуском. 

До основних функцій СКУД на основі біометричної ідентифікації відносять: 
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1. Контроль і управління доступом, в тому числі: 

 ідентифікація особистості за відбитками пальців (або іншим біометричними 

ознаками); 

 доступ лише зареєстрованих співробітників та відвідувачів та визначення їх 

повноважень (права, зони та час проходу); 

 управління пристроями доступу в рамках повноважень особистості (замки, 

турнікети, шлагбауми, тощо); 

 формування сигналу тривоги при спробі несанкціонованого доступу; 

 ведення журналів подій та відвідувань; 

 моніторинг подій в реальному часі 

 можливість комбінованого доступу (відбитку пальця або карта, карта та 

відбиток пальця) 

2. Система обліку робочого часу персоналу, в тому числі: 

 автоматизований облік часу приходу і уходу співробітників; 

 ведення табло обліку робочого часу, при інтеграції з відповідними ПО (1С 

або SAP); 

 формування звітів про наявність або відсутність співробітника на робочому 

місці, про дострокове і ранній в'їзд; 

 моніторинг персоналу в режимі реального часу (хто і в якій місце 

знаходиться в певний або поточний момент часу); 

 створення та ведення електронних баз і картотек співробітників; 

 імпорт даних в інтегровані програми Microsoft, 1С Бухгалтерія та ін. 

3. Забезпечення безпеки приміщення:  

 інтеграція з будь-якими існуючими системами безпеки будівель і споруд 

(відеоспостереження, охоронна і пожежна сигналізація та ін.) 

 запобігання несанкціонованому доступу, ініціація затримки при відповідних 

спробах проникнення 

Таким чином, застосування біометричної системи контролю управління 

доступом дозволяє не тільки керувати і контролювати доступ на об'єкт, а і 

підвищити рівень його безпеки і захищеності, вести точний облік робочого часу, а 

також й автоматизувати багато процесів діяльності організації, тим самим 

оптимізувати витрати підприємства на безпеку. 
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МАШИННЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЯВЛЕННЯ ІНТЕРНЕТ-

ШАХРАЙСТВ 

На сьогоднішній день, можна спостерігати стрімкий розвиток Інтернет-

шахрайства, що охоплює фінансовий сектор (шахрайства з кредитними картками), 

електронну комерцію, державний сектор (шахрайства з податковою та страховою 

інформацією) тощо. Потік інцидентів є величезним, що значно ускладнює процес 

їхнього виявлення та усунення. На допомогу бізнес-аналітикам та спеціалістам з 

інформаційної безпеки повинне прийти машинне навчання інформаційних систем, 

яке значно пришвидшить даний процес. 

Одним із найефективніших способів машинного навчання є кластеризація 

інформації. При використанні для виявлення шахрайства, метою кластеризації 

може бути групування аномалій у невеликі сукупності, які в подальшому повинні 

бути додатково проаналізовані та перевірені спеціалістами на потенційну 

шахрайську поведінку. 

Для виявлення шахрайства можуть застосовуватися різні методи 

кластеризації, які в загальному випадку класифікуються на ієрархічні та 

неієрархічні. В процесі кластеризації можуть бути використані різні типи даних 

(структуровані та неструктуровані), однак експерти не завжди мають достатньо 

вхідних даних про існуючі або нові схеми шахрайства. Тому, виникла ідея 

напівконтрольованої кластеризації або кластеризації з обмеженнями, що дозволяє 

об’єднати машинну кластеризацію з експертними знаннями, таким чином, щоб 

кластери можна було знайти швидше і з бажаними властивостями [1]. 

Існує декілька типів обмежень. Перший набір обмежень  — обмеження рівня 

спостереження (Рисунок 1). В цьому випадку, буде існувати два типи рішень: 

підходить та не підходить, де  відповідно події будуть віднесені до одного або 

різних кластерів. Це може бути корисним у випадку виявлення шахрайства, 

поведінка якого відома лише на основі кількох спостережень. 
        
 
 

 

 

 

 

Рисунок 2 Обмеження рівня 

спостереження 

Другий набір обмежень — обмеження рівня кластера. Мінімальне розділення 

Не підходить

Підходить

Підходить
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або δ-обмеження вказує на те, що відстань між будь-якою парою подій у двох 

різних кластерах повинна бути не менше наперед визначеного значення δ (Рисунок 

2). Це дозволить бізнес-аналітикам створювати добре розділені кластери, для 

забезпечення більшої однозначності в розділенні шахрайських та звичайних подій. 

                                               

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 δ-обмеження 

ε-обмеження вказує на те, що кожна подія, в кластері з більш ніж однією 

подією, має мати іншу подію на відстані не більше ε (Рисунок 3). Таке обмеження 

продиктоване вимогою мати збалансовані кластери, кожен з яких містить однакову 

кількість подій або спостережень.   
 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 ε- обмеження 
Таким чином, обмеження можуть застосовуватися при використанні будь-

якого методу кластеризації. Наприклад, при неієрархічній кластеризації, кожного 

разу, коли події будуть (пере-)призначатися певному кластеру, відбуватиметься 

перевірка на обмеження і віднесення події до певного кластеру може бути 

скасоване, у випадку недотримання обмеження. При ієрархічній кластеризації, 

обмеження підходить може бути застосоване шляхом встановлення відстані між 

двома подіями до 0, а обмеження не підходить - шляхом встановлення відстані до 

дуже високого значення [2]. 

Загалом, використовуючи підхід кластеризації з обмеженнями, можна 

створити систему машинного навчання, яка буде здатна виявляти Інтернет-

шахрайства з великою точністю, наочно їх демонструвати і пришвидшить процес 

прийняття рішення відповідальними особами. Що, в свою чергу, дасть можливість 

збільшити рівень кібербезпеки в Інтернет середовищі. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ 

СТРУКТУРНОЇ ЦІЛІСНОСТІ  БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ ПРОГРАМНО-
АПАРАТНИХ ОБ'ЄКТІВ З УРАХУВАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНО-ЧАСОВИХ 

ВИТРАТ ОБУМОВЛЕНИХ ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ РІВНІВ OSI 
 
Технічне діагностування – наукова дисципліна, сутність якої становить 

методологія створення та використання засобів для вирішення трьох 
взаємопов’язаних задач стосовно деякого виробу(пристрою, приладу, системи) 
технічний стан якого підлягає визначенню: визначення технічного стану об’єкту 
діагностування (ОД);  локалізація несправностей (дефектів) ОД; прогнозування 
технічного стану ОД.   

В якості об’єкту дослідження було обрано ОД класу “технічний об’єкт зі 
складною структурою фізичних, інформаційних зв’язків типізованих програмно-
апаратних засобів”. Актуальність вибору обумовлена широким спектром 
прикладів необхідності контролю структурної цілісності інформаційних систем з 
підвищеними вимогами щодо захищеності від загроз безпеці інформації 
кібернетичної природи. Предмет дослідження – моделі, методи, методики  
вирішення задач технічного контролю структурної цілісності ОД  класу “технічний 
об’єкт зі складною структурою фізичних, інформаційних зв’язків типізованих 
програмно-апаратних засобів”. 

Метою дослідження є розробка методології технічного контролю структурної 
цілісності ОД класу “технічний об’єкт зі складною структурою фізичних, 
інформаційних зв’язків типізованих програмно-апаратних засобів” на основі 
оцінки енергетично-часових витрат обумовлених функціями рівнів Open System 
Interconnection (OSI) за умови часових обмежень,  значної розмірності, складності 
структур фізичної, інформаційної зв’язності елементів. 

Стан структурної  цілісності ОД визначається шляхом логічного висновку на 
основі сукупності результатів  діагностичних перевірок трактів взаємодії 
обчислювальних процесів його програмно-апаратних засобів (елементів). 
Формальний  аксіоматичний апарат логічного висновку розроблений у контексті 
алгебри висловлювань, логіки предикатів у контексті теорії доведень.  

Ключові елементи методології: 
- модель оцінки стану структурної цілісності мережі однотипних програмно-

апаратних засобів (МЗ); 
- модель діагностичного параметра оцінки структурної цілісності МЗ; 
- метод визначення стану структурної цілісності МЗ; 
- метод локалізації порушень стану структурної цілісності МЗ; 
- методика прогнозування порушень стану структурної цілісності МЗ. 
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Формальний об’єкт  “мережа однотипних програмно-апаратних засобів” – 
семантична мережа заснована  на взаємно-однозначному відображенні  структур 
фізичної, інформаційної зв’язності елементів ОД класу “технічний об’єкт зі 
складною структурою фізичних, інформаційних зв’язків типізованих програмно-
апаратних засобів” на множину вузлів мультиграфа та відповідних типів 
відношень  між ними. Його впровадження обумовлене необхідністю врахування 
структурно-інтегративних властивостей складних структур на основі понятійного, 
формального апарату теорії графів, складних мереж.  

Взагалі, термін “мережа” є найбільш придатним модельним узагальненням 
теорії складних мереж прийнятного для означення формальних об’єктів типу 
“граф” значної розмірності і складності в практичних інженерних задачах.  
Припущення про “однотипність” прийнято на підставі аналізу  об’єктивних 
сучасних  тенденцій практичної реалізації принципів архітектурної побудови 
(модульність, багаторівневість, уніфікація) програмного, апаратного забезпечення, 
обчислювальної складової практичної реалізації OSI. 

Іншим формальним об’єктом методології є “операційне середовище 
обчислювальних процесів” призначений для типізації ролі і місця компонентів 
програмної реалізації функцій організації введення/виведення обчислювальних 
процесів у складі ядра сучасних операційних систем з урахуванням OSI: 

- буферізація блоків даних введення/виведення обчислювальних процесів;  
- забезпечення дисципліни обслуговування, атомарності операцій;  
- мультиплексування (демультиплексування) потоків введення/виведення; 
- контроль і виправлення помилок; 
- маршрутизація і пересилання даних між пристроями  апаратури передачі 

даних (АПД);   
- буферізації блоків даних введення/виведення пристроїв АПД.    
В якості діагностичного параметру запропоновано використовувати: 

результат виміру і обробки випадкового процесу зміни  струму вторинного 
електроживлення програмно-апаратного засобу технічного діагностування 
цілісності елементів структури на часовому інтервалі генерування та аналізу 
реакції на спеціальну тестову послідовність. Зараз Розробниками 
телекомунікаційного, кінцевого обладнання не надається можливість автономного 
вимірювання обраної фізичної величини (додаткові витрати).   

Вимір випадкової величини фізичної величини струму вторинного 
електроживлення програмно-апаратного засобу контролю  структурної цілісності 
ОД здійснюється на основі індукційного методу. Це дозволяє зробити висновок 
про цілісність тракту інформаційної взаємодії обчислювальних процесів ОД як 
елементу структури на основі порівняння результату поточної оцінки енергетично-
часових витрат при обробці тестової послідовності з еталонними значеннями 
ідентичності: пристроїв АПД (канальний рівень OSI), середовища 
розповсюдження інформативного сигналу (фізичний рівень OSI). У практичному 
плані, пропонується розширення функціональних можливостей тестового 
контролю системи моніторингу для технічного контролю  структурної цілісності 
ОД з підвищеними вимогами щодо захищеності від загроз безпеці інформації 
кібернетичної природи.   
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БЕЗПЕКА ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (IoT) 

  

Вступ. Інтернет речей — це мережа, що складається із взаємозв'язаних 

фізичних об'єктів або пристроїв, які мають вбудовані датчики, а також програмне 

забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним 

світом і комп'ютерними системами, за допомогою використання стандартних 

протоколів зв'язку. Інтернет речей розширюється досить активно, і очікується, що 

до 2022 року він налічуватиме 18 мільярдів підключених пристроїв. [1] І тут постає 

і набуває особливої актуальності питання безпеки, оскільки пристрої IoT від 

початку були побудовані без урахування безпеки. У більшості випадків неможливо 

встановити безпеку безпосередньо на пристрої. Крім того, пристрої іноді 

заражаються зловмисним програмним забезпеченням, яке потім 

розповсюджується на всю мережу. Також деякі мережеві безпеки не мають 

можливості виявляти підключені до неї пристрої IoT та / або їхню видимість, щоб 

дізнатися, які пристрої підтримують зв'язок через мережу. [2]  

Основна частина. Перед інженерами безпеки на даний момент постає 

досить багато викликів у цій сфері. Одним із найбільших з них є конфіденційність 

та інформаційна безпека в ІoТ. Увага засобів масової інформації до 

конфіденційності підвищила рівень обізнаності громадськості. У 2016 році було 

проведене глобальне опитування користувачів на тему, що найбільше турбує 

людей у світі пристроїв IoT. За його результатами можемо зробити висновок, що 

найбільше людей хвилюють питання забезпечення конфіденційності та  безпеки ( 

62% і 54% опитаних відповідно). [3]  

Пристрої збирають дані про людину, наприклад, кількість спожитої 

електроенергії, дані з термометра з кімнатною температурою. На перший погляд, 

ця інформація є нешкідливою. Але якщо уявити мільярди таких пристроїв, що 

знімають величезну кількість даних про своїх господарів щоденно, IoT різко 

збільшить кількість потенційно конфіденційної інформації. Дана інформація може 

зробити користувача вразливим, оскільки зловмисник зможе відслідкувати і 

вивчити за певний проміжок часу звички людини, графік роботи, режим дня, дані 

про стан здоров’я та іншу інформацію. 

Одним із шляхів вирішення проблеми безпеки є впровадження IoT 

автентифікації – надання користувачам можливості автентифікувати IoT-пристрій. 

Така автентифікація може включати керування кількома користувачами одного 
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пристрою (наприклад, підключеного автомобіля, телевізора), починаючи від 

простих статичних паролів/pin-кодів до більш надійних механізмів автентифікації, 

таких як двофакторна автентифікація, цифрові підписи та біометрія. [4] 

Одним із варіантів вирішення питання автентифікації і авторизації пристроїв 

є впровадження платформи IoT (IoT Platform), що забезпечує безпеку за 

замовчуванням. [5] 

Платформи IoT забезпечують проміжне програмне забезпечення для 

підключення та керування апаратними пристроями та даними, які вони збирають 

із мобільних та веб-додатків, з якими взаємодіють користувачі.[6] При розробці 

таких IoT платформ необхідно передбачити наступні можливості: керування 

пристроєм, протоколи передачі даних, збереження даних, безпека, правила та 

аналітика, швидка розробка та впровадження додатків, інтеграція і вартість 

розробки і підтримки. Відносна важливість кожного з цих пунктів буде залежати 

від напряму використання платформи. Наразі існує досить широкий спектр IoT 

платформ від різних компаній, які націлені на виконання лише кількох пунктів зі 

списку вимог, а деякі передбачають виконання всіх. 

Висновки. Розвиток концепції Інтернет речей змінює наше повсякденне 

життя. Таким чином, широке застосування ІoТ створює нові виклики, а його 

безпрецедентна взаємодія з фізичним світом впливає на безпеку та 

конфіденційність приватних осіб. Право на конфіденційність повинно бути 

захищеним, що можна реалізувати шляхом впровадження IoT платформ. Вибір 

платформи, у свою чергу, буде залежати від мети, яку поставить перед собою 

користувач. 
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ДАНИХ В СИСТЕМІ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ LON-CAPA 

 

Система дистанційного навчання (СДН) - інформаційна система, яка 

представляє собою складний комплекс програм і рішень та призначена для 

планування, проведення та управління всіма навчальними заходами в організаці. 

LON-CAPA (Learning Online Network with Computer-Assisted Personalized 

Approach) - це безкоштовна платформа з відкритим вихідним кодом (Open Source). 

Вона не має ліцензійних зборів або обмежень, і всі компоненти системи є 

відкритими.  

LON-CAPA орієнтована на взаємодію між користувачами, це стабільна, легко 

масштабована система, яка зайняла своє місце у світі серед багатьох віртуальних 

університетських курсів. Треба зазначити, що масштабованість системи 

забезпечується з однієї сторони мережею двох класів серверів: 

• Сервери бібліотеки (Library Servers): створюють копії контенту ресурсів та 

даних користувача. Таким чином, можна запустити будь-яку кількість машин з 

цією бібліотекою і користувачі можуть бути переміщенні між ними з декількома 

годинами простою. Дані сервери потребують резервного копіювання. 

• Сервери доступу (Access Servers): працюють тільки з сесіями користувачів і 

не потребують резервного копіювання. Вони можуть бути реалізовані як онлайн 

так і оффлайн з мінімальним часом простою. 

Методи  забезпечення захисту інформації  можна класифікувати наступним 

чином: 

1. Перешкода - метод фізичного перешкоджанню шляху зловмиснику до 

інформації, що захищається (сигналізація, замки і т.д.). 

2. Управління доступом - метод захисту інформації, пов'язаний з 

регулюванням використання всіх ресурсів інформаційної системи (елементів баз 

даних, програмних і технічних засобів). 

3. Маскування - метод захисту інформації шляхом її криптографічного 

закриття. Цей метод захисту широко застосовується за кордоном, як при зберіганні 

інформації, так і при обробці.  

4. Регламентація - метод захисту інформації, що створює певні умови 

автоматизованої обробки, зберігання та передачі інформації, при яких можливість 

несанкціонованого доступу до неї (мережевих атак) зводилася б до мінімуму. 

5. Примус - метод захисту, при якому користувачі системи змушені 
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дотримуватися правил обробки, передачі і використання інформації (яка 

захищається) під загрозою матеріальної, адміністративної та кримінальної 

відповідальності. 

6. Спонукання - метод захисту інформації, який мотивує користувачів не 

порушувати встановлені правила за рахунок дотримання сформованих моральних 

і етичних норм. 

Всі перераховані методи інформаційної безпеки реалізуються за допомогою 

основних засобів захисту: фізичних, апаратних, програмних, апаратно-

програмних, криптографічних, організаційних, законодавчих та морально-етичних 

[1]. 

Гнучкість методів забезпечується можливістю створення реструктуризації та 

зміни курсів та навчальних матеріалів, а також створення нових ролей для 

користувачів, щоб забезпечити мінімізацію повноважень. Під мінімізацією 

повноважень мається на увазі, що використовуючи методи захисту інформації , для 

реалізації безпеки системи, користувачам необхідно надавати мінімальні права 

доступу до інформації (чи курсу/групи) у відповідності до службової необхідності 

(викладачі, студенти і т.д.), аби уникнути несанкціонованого доступу до зміни 

навчальних курсів та матеріалів і крадіжки та поширення особистої та навчальної 

інформації в мережі Інтернет [2]. 

Отже, застосування додаткових методів захисту є необхідною умовою для 

покращення функціонування системи LON-CAPA, її захищеності від викрадання 

інформаційних ресурсів та для забезпечення доступу до її курсів тільки 

користувачів, які мають такі права. 
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Аналізуючи загрози, які виникають в кібернетичному просторі, можна 

зробити висновок, що найчастіше вони є наслідком наявності вразливих зон в 

системі захисту інформаційних систем (таких, наприклад, як можливість  доступу 

третіх осіб до  критично важливого устаткування або помилки в програмному 

забезпеченні). 

Інтервал часу від моменту, коли з’являється можливість використовувати 

слабку зону, і до моменту, коли недолік ліквідується, називають вікном безпеки, 

яке асоціюється з даною вразливою зоною, або часом запізнення . Поки існує вікно 

безпеки, то можливі успішні атаки на інформаційні системи.  

Для багатьох зон час запізнення має достатню тривалість (декілька днів, 

іноді – тижнів), так як  за цей час повинні відбутися наступні події: 

- виявлення засобів причин виникнення недоліків;  

- повинні бути випущені відповідні латки;  

- латки повинні бути встановленні в інформаційній системі яку 

захищають. 

Так як час запізнення постійно існує і засоби їх використання з’являються 

постійно, то відстеження таких вікон повинно здійснюватись постійно. Інакше 

кажучи, Керування інформаційною системою безпеки необхідно постійно 

здійснювати з урахуванням наявності вікон безпеки. Тому побудова відповідної 

функції керування, яка б постійно здійснювала стабілізацію інформаційної 

системи, тобто запобігала уявленню або мінімізувала час запізнення є актуальним 

завданням в здійсненні заходів, щодо забезпечення безпеки інформаційним 

системам. 

Кількісною характеристикою інтенсивності кібернетичних атак будемо 

вважати деяку функцію 𝑥(𝑡), яка залежить від часу 𝑡. Інтенсивність атак можна 

розглядати як деякі коливання протягом певного періоду часу. Однак варто 

розуміти, що безпека інформаційної системи в поточний момент часу залежить від 

ефективності її захищеності в період часу, за попередній поточному. Тому 

джерелом коливання атак будемо вважати деяку силу з запізненням, а самі 

коливання моделюються рівнянням (1)      

       )()2()(  


tutxtx ,  0t ,                                         ( 1) 

яке моделює малі коливання, під дією сили )( tu  з запізненням. 
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АНАЛІЗ І КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

ДАНИХ 

 

Стрімкий розвиток комп'ютерних мереж та інформаційних технологій 

забезпечує безпрецедентні умови для накопичення і використання інформації, а 

також створює фундаментальну залежність від їх нормального функціонування 

всіх сфер життєдіяльності суспільства та держави: економіки, політики, сфери 

національної та міжнародної безпеки тощо. Слідом за розвитком інформаційних 

технологій з не меншою швидкістю з'являються нові загрози інформаційної 

безпеки. Одним з ключових засобів захисту обчислювальних систем є системи 

виявлення атак (СВА). У даний час застосовуються різні методи аналізу даних в 

СВА і все більше уваги приділяється застосуванню методів інтелектуального 

аналізу даних (ІАД). 

Основна ідея цих методів стосовно СВА ґрунтується на припущенні про те, 

що активність користувачів і програм в системі може бути прослідкована і 

побудована її математична модель. 

Методи ІАД: байєсовських мереж, опорних векторів, побудови дерев рішень, 

нейронних мереж, нечіткої логіки, генетичних алгоритмів. 

Метод байєсовських мереж. Байєсовська мережа являє собою модель, яка 

кодує імовірні взаємозв'язки між змінними. Основний метод застосування 

баєсовських мереж передбачає незалежність серед атрибутів. 

Недоліки: перемноження умовних ймовірностей коректно тільки при дійсній 

статичної незалежності вхідних змінних, неможлива безпосередня обробка 

безперервних змінних. 

Метод опорних векторів. Метод будує оптимальну гіперплощину в просторі 

характеристик, що розділяє нормальні і аномальні елементи. 

Недоліки: метод підходить тільки для вирішення завдань з двома класами; 

чутливість до шумів і стандартизації даних; відсутність загального підходу до 

автоматичного вибору ядра. 

Метод побудови дерев рішень. Метод створює ієрархічну структуру 

класифікуючих правил у вигляді дерева. Для прийняття рішення, до якого класу 

віднести деякий об'єкт або ситуацію, потрібно відповісти на питання, що стоять в 

вузлах цього дерева, починаючи з його кореня. 

Недоліки: висока залежність результату від якості навчальної вибірки; 

наявність шуму може призвести до вибору неоптимальної ознаки при розподілі; 
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нездатність дивитися більш чим на один крок вперед. 

Нейронні мережі (НМ) - це клас моделей, заснованих на біологічної аналогії 

з мозком людини і призначених для вирішення різноманітних завдань аналізу 

даних після проходження етапу, так званого навчання на наявних даних. 

Недоліки: Відсутність чіткої теорії по вибору структури НМ. Можливість 

обробки тільки числових змінних.  

Нечітка логіка. Основним способом дослідження задач аналізу даних є їх 

відображення на формалізованій мові і подальший аналіз отриманої моделі. 

Недоліки:  початковий набір нечітких правил формулюється експертом-

людиною і може виявитися неповним або суперечливим; вид і параметри функцій 

приналежності, що описують вхідні і вихідні змінні системи, вибираються 

суб'єктивно і можуть виявитися не цілком достатніми для  відображення реальної 

дійсності. 

Генетичні алгоритми (ГА) являють собою обчислювальну модель, засновану 

на принципах еволюції та природного відбору.   

Недоліки: за допомогою ГА проблематично знайти точний глобальний 

оптимум; ГА непросто змоделювати для знаходження всіх рішень задач; 

додатковий шум істотно сповільнює пошук рішення. 

Сучасний підхід до побудови систем виявлення атак на інформаційні 

системи сповнений недоліків і вразливостей, що дозволяє, на жаль, шкідливим 

впливам успішно долати системи захисту інформації. Перехід від пошуку сигнатур 

атак до виявлення передумов виникнення загроз інформаційної безпеки має 

сприяти докорінній зміні даної ситуації. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 
 
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в світі суттєво вплинув 

на всі сфери життєдіяльності, в тому числі і на економічний сегмент. У зв’язку з 
цим розвинуті країни світу значну увагу приділяють розвитку цифрової економіки, 
в тому числі і Україна.  Цифрові технології відкривають унікальні можливості для 
розвитку нашої економіки та підвищення якості життя громадян. Тому розвиток 
цифрової економіки в Україні є не тільки актуальною, але і стратегічно важливою 
задачею. 

Аналіз стану області показав, що майже всі розвинені країни Європейського 
Союзу затвердили стратегічні цілі в розвитку цифрової економіки. Євроінтеграція 
– це осмислений вибір України. На шляху до євроінтеграції Україна повинна 
провести модернізацію економіки та усунути технологічний розрив між Україною 
та Європейськими країнами. Основним керівним документом на шляху розвитку 
е-економіки є «Цифрова адженда України».  

В січні 2018 року Кабінетом міністрів України було схвалено «Концепцію 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки» [1], цей 
документ визначає першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» 
України до 2020 року.  Основними його цілями є: стимулювати економіку та 
залучати інвестиції; закласти основу для трансформації секторів економіки в 
конкурентоспроможні та ефективні («цифрова» економіка, «цифровізація» 
бізнесу, промисловості); зробити «цифрові» технології доступними; створити нові 
можливості для реалізації людського капіталу, розвитку інноваційних, креативних 
та «цифрових» індустрій та бізнесу; розвинути та захопити світове лідерство щодо 
експорту «цифрової» продукції та послуг. Основними напрямками  «Цифрової 
адженди України» є цифровізація: освіти, сфери державного управління, 
суспільно-економічної сфери, а також забезпечення кібербезпеки. 

В червні поточного року розпочала роботу Координаційна рада з цифрової 
економіки - це тимчасовий консультативно-дорадчий орган при 
Мінекономрозвитку. Його завдання - забезпечення виконання Концепції та Плану 
розвитку цифрової економіки та суспільства України до 2020 року. У складі 
Координаційної  ради  створено робочі підгрупи, за якими розподілені пункти 
«Плану заходів щодо цифрового розвитку України до 2020 року». 

Ухвалення «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки» - впевнений, але недостатній крок країни на шляху 
розвитку цифрового суспільства. Це лише план дій для цифрового перевтілення 
економіки України, для успішного виконання якого необхідно першочергово 
забезпечити розвиток цифрової інфраструктури країни.  

Список використаних джерел 
1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. Електронний ресурс. Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13.  
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АЛГОРИТМ ПОКВАРТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ РАЙОНІВ І МІСТ РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

 

Нехай регіон (область) i  України складається з in  районів (і міст), для яких 

Головне управління статистики регіону на сайті Державної служби статистики 
України оприлюднює значення соціально-економічних показників у щомісячниках 
про соціально-економічне становище регіону, i 1, 2,…, 27. 

Крок 1. Користувач вказує квартали оцінювання, починаючи з 2016 р. 
Крок 1.1. Якщо користувач вказує квартал I року T , то завантажується 

щомісячник «Соціально-економічне становище регіону i  за січень–квітень T  
року»; якщо користувач вказує квартал II року T , завантажується щомісячник 
«Соціально-економічне становище регіону i  за січень–липень T  року»; якщо 
користувач вказує квартал III року T , то на завантажується щомісячник 
«Соціально-економічне становище регіону i  за січень–жовтень T  року»; якщо 
користувач вказує квартал IV року T , то завантажується щомісячник «Соціально-
економічне становище регіону i  за січень (T +1) року». 

Крок 2. Формується Excel-файл W, що містить значення середньомісячної 

нарахованої заробітної плати (wage) tW  (грн.) штатних працівників у кожному 

вказаному кварталі для кожного району j 0, 1, 2,…, in  (район 0 відповідає 

регіону i  в цілому). 
Крок 2.1. Генерується Excel-файл L, що містить значення квартальної 

нарахованої заробітної плати tt WL 3  (грн.) штатних працівників (обсягу праці 

(labor)) у кожному вказаному кварталі (для кожного району j 0, 1, 2,…, in ). 

Крок 3. Формується Excel-файл N, що містить значення чисельності tN  (осіб) 

наявного населення на кінець кварталу t . 
Крок 4. Формується Excel-файл Ca, що містить значення, скільки освоєно 

(використано) капітальних (capital) інвестицій 



u

It

tu CC  (тис. грн.) за період T _

u  перших u I, II, III, IV кварталів року T . 

Крок 5. Якщо для деякого u  не оприлюднено значення uC  району k , то 
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обчислюється різниця (difference) CD  між значенням uC  (відповідного) регіону і 

сумою відомих значень uC  районів, а також різниця ND  між значенням 0N  регіону 

і сумою значень jN  цих районів. 

Крок 5.1. Генерується значення 
N

Ck
u

D

DN
C   для кожного такого району k . 

Крок 6. Генерується Excel-файл C, що містить значення обсягу tC  (тис. грн.) 

капітальних інвестицій за квартал t . 

Крок 6.1. Генерується Excel-файл K, що містить значення обсягу 
t

t
t

N

C
K   

(грн.) капітальних інвестицій на душу населення за квартал t . 

Крок 7. Формується Excel-файл S, що містить значення обсягу tS  (тис. грн.) 

реалізованих нефінансових послуг (services) в кварталі t . 

Крок 8. Якщо для t  не оприлюднено значення tS  району l , то обчислюється 

різниця SD  між значенням tS  регіону і сумою відомих значень tS  районів, а також 

різниця NSD  між значенням 0N  регіону і сумою значень jN  цих районів. 

Крок 8.1. Генерується значення 
NS

Sl
t

D

DN
S   для кожного такого району l . 

Крок 9. Формується Excel-файл I, що містить значення обсягу 



u

It

tu II  (тис. 

грн.) реалізованої промислової (industrial) продукції (товарів, послуг) без ПДВ та 
акцизу за період T _u  перших u I, II, III, IV кварталів року T . 

Крок 10. Якщо для деякого u  не оприлюднено значення uI  району m , то 

обчислюється різниця (difference) ID  між значенням uI  регіону і сумою відомих 

значень uI  районів, а також різниця NID  між значенням 0N  регіону і сумою 

значень jN  цих районів. 

Крок 10.1. Генерується значення 
NI

Im
u

D

DN
I   для кожного такого району m . 

Крок 11. Генерується Excel-файл I, що містить значення обсягу tI  (тис. грн.) 

реалізованої промислової продукції за квартал t . 

Крок 12. Генерується Excel-файл Y, що містить значення обсягу 
t

tt
t

N

SI
Y


  

(грн.) реалізованих нефінансових послуг і реалізованої промислової продукції на 
душу (наявного) населення за квартал t . 

Крок 13. За допомогою регресії в аналізі даних MS Excel обчислюються 

залишки (residuals) tjR  функції лінійної регресії cLbKaY ttt  lnlnln  для всіх 

структурних (cross-section) спостережень j 1, 2,…, in . 

Крок 14. Якщо trtrtrtr RcLbKaY  lnlnln , 0trR , то район r  має 

порівняно вищу економічну ефективність у кварталі t . 
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ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ  

Щорічно в електронній комерції відбуваються зміни - і в технологіях, і в 

інших аспектах ведення бізнесу. За підсумками 2017 року, експертами 

прогнозується зростання онлайн-продажів у глобальному масштабі на 17-18% 

відсотків. В умовах зростаючого ринку і все більшої конкуренції, що посилюється, 

бізнесові необхідно постійно бути в курсі тенденцій галузі, щоб збільшувати 

продажі і забезпечувати кращі результати роботи інтернет-магазину. Нижче 

розглянемо основні тренди та тенденції електронної комерції. 

Нове покоління роздрібних магазинів. Рітейлерам доведеться поєднувати 

формат шоурумів і онлайн-вітрин, заходів та презентацій продуктів. Онлайн-

рітейлери будуть розвивати присутність в офлайні, оскільки клієнтам зручно 

забирати товар в магазині біля будинку. 

Візуалізація товару перед придбанням. У 2018 році технології доповненої 

реальності дозволять покупцям приміряти товари перед покупкою за допомогою 

смартфонів - від подушки до блендера. Технології доповненої реальності можуть 

скоротити кількість повернень, яке становить $ 260 млрд. У додатку для ремонту і 

дизайну будинку Houzz користувачі можуть сфотографувати свій будинок і 

підібрати до нього 500 тисяч ідей для інтер'єру. За даними компанії, 

функціональність програми допомагає довше утримувати користувачів і в 11 разів 

підвищує ймовірність покупки. У додатку Ikea Place користувачі «приміряють» 

меблі в 3D-форматі і в реальному розмірі. 

Зміна конверсії: від реклами в онлайні до покупок в офлайн-магазинах. 

Рітейлери знатимуть розмір відсотків продажів на кожен витрачений на digital-

рекламу долар. Показник ROPO Ratios («Research Online, Purchase Offline») 

показує зв'язок між рекламою в онлайні і покупками в офлайні. 82% користувачів 

смартфонів шукають магазини поблизу будинку і 18% пошукових запитів 

призводять до покупки протягом доби. Поєднуючи смартфони і оплату з їх 

допомогою, соціальні мережі, персоналізацію, геолокацію, інструменти аналітики, 

CRM, дані з POS-терміналів, рітейлери можуть порахувати конверсію від реклами 

в онлайні до покупок в офлайні. [1] 

Збільшення кількості покупок зі смартфону. Рітейлери повинні звернути 

увагу на поведінку користувачів при вивченні товарів і послуг зі смартфонів. З 

розвитком технологій оплати за допомогою відбитка пальця або розпізнавання 

особи все більше операцій на сайтах будуть завершуватися покупкою. Завдяки 

розвитку технологій оплати зі смартфонів від Google, Samsung і Apple все більше 
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користувачів будуть купувати товари в онлайні. До кінця 2018 року покупки зі 

смартфона досягнуть 70% в ecommerce-трафіку. Американський банк Wells Fargo 

дає клієнтам можливість знімати гроші за допомогою смартфонів в 5 тисячах 

банкоматів. У китайське свято «День одинаків» 90% продажів з $ 25,4 млрд 

обороту в 2017 році були здійснені в онлайні. На платформі AliPay в першу 

хвилину розпродажу покупки зі смартфонів склали 97% продажів. У магазині 

Amazon Go покупці вибирають товари і виходять з магазину, а оплата автоматично 

списується з їх аккаунта. Платіжна система Paypal співпрацює з Android Pay, 

Samsung Pay, Apple Pay, Visa, Mastercard, Facebook і декількома великими банками 

і дає користувачам доступ до швидкої оплати в онлайні. [2] 

Машинне навчання та ecommerce. Чим більше бренди дізнаються про своїх 

покупців, тим більше можливостей для точкового таргетингу з'явиться в 

ecommerce. Ймовірно, що на основі даних про користувачів можна буде скласти 

портрет споживача з точністю один до одного. Рітейлери знатимуть своїх клієнтів 

так само, як власники невеликих магазинів знають жителів сусідніх будинків.  

Пошук по зображеннях. Вперше замість пошуку за словами багато 

користувачів будуть шукати товари за допомогою зображень. До 2020 року пошук 

за допомогою голосу і зображення може зайняти до 50% обсягу від загальних 

пошукових запитів. Як тільки виробники смартфонів автоматизують пошук по 

зображеннях, користувачі зможуть фотографувати товар і шукати схожі на нього 

предмети в онлайні. Компанії, які впровадять пошук по зображеннях в свою digital-

стратегію, виграють. Вони підвищать ROI («Return of investment») від вкладу в 

розвиток аналітичних систем і зможуть вийти на нові ринки, оскільки зображення 

знімає мовний бар'єр. За допомогою інструментів візуального пошуку eBay 

користувачі можуть завантажити в додаток будь-яку фотографію і знайти схожі 

товари на сайті рітейлера. Соціальна платформа Pinterest створила технологію, яка 

дозволяє за допомогою камери смартфона знаходити необхідні товари. Додаток 

для шопінгу Target дозволить користувачам сфотографувати будь-який продукт і 

знайти схожі товари на своїй платформі, а додаток Houzz обробляє завантажені 

фотографії та показує користувачеві схожі товари, доступні в Houzz Shop. [3] 

Отже, й надалі прогнозується інтенсивний розвиток електронної комерції, 

особливо за рахунок мобільних пристроїв. В свою чергу, щоб бути успішним, 

бізнес повинен буде вкладати ресурси у технології електронної комерції, розвиток 

інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів самообслуговування та доступності 

електронної комерції 24/7. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В 

Е- КОМЕРЦІЇ  
Постановка проблеми. Технологія блокчейн була створена одночасно з 

появою криптовалюти «Bitcoins». Блокчейн робить передачу даних швидше, 
безпечніше та дешевше, оскільки виключає участь сьогоднішніх посередників.  

Ця прозора база даних, в якій дані захищені від маніпуляцій, зміни або 
зламування, бо для цього необхідно було б контролювати усі комп’ютери, які 
працюють у мережі над створенням блоків та ланцюгів [1]. До ризиків цієї 
технології можна віднести маніпуляції із фальшивими угодами з метою обману 
системи.  

Робота присвячена дослідженню можливостям використання блокчейн як 
інноваційної технології бізнес-процесу в галузях економіки.  

Аналіз досліджень і публікацій. Розв’язанню даної проблеми присвячені 
праці вітчизняних вчених О.В. Мельниченко, В.В. Корнєєва, Г.М. Тарасюка, 
зарубіжних вчених – П.Брелоффа, Т.Лі, Д. Матолчі, Н. Рубіні, М. Таранзі, А.  Херн. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо  перспективу 
використання цієї технології у сфері е-комерції та е-логістики. Поширеним 
застосуванням технології блокчейну у сфері е-торгівлі є укладення торгових угод 
по системі Smart contract (це електронний алгоритм, призначений для 
автоматизації процесу виконання контрактів в блокчейн). Основна ідея 
Smart  contract – виключити розбіжність трактувань умов договору, які його 
уклали.). Зазначимо, що криптовалюта разом з блокчейном є фундаментом е-
логістики, онлайн-платежів, електронних угод, електронного документообігу. 
Система на базі блокчейну дозволяє сайтам будь-яких компаній, що займаються 
електронною торгівлею, значно скоротити кількість підробок. Одиничний 
контролер-блокчейн перевіряє цінність продукту, оскільки кожний продукт можна 
простежити до кінцевого виробника. Наприклад, платформа електронної комерції 
T-Mall від Alibaba вже впровадила технологію блокчейн в свою транскордонну 
торгівлю через яку відбувається передача інформації про товари для імпорту й 
експорту на блок-ланцюг, яка може відстежувати країну походження, порт 
прибуття, спосіб доставки і дані митного звіту [2]. 

Одним з вдалих прикладів є Storiqa, маркетплейс, на якому будь-який 
підприємець може створити сторінку свого магазину і отримати не тільки готовий 
інтерфейс, але і доступ до широкого набору функцій для ефективного продажу. На 
Storiqa планується впровадження Smart contract, завдяки яким покупець буде 
впевнений, що гроші надійдуть на рахунок продавця тільки в тому випадку, якщо 
доставка товару успішно відбулася і сам товар повністю відповідає опису. Таким 
чином, покупки в інтернеті стануть безпечнішими [3]. 

IBM найбільш відома за внесок у створення інфраструктури блокчейн під 
назвою Hyperledger Fabric для проектів під управлінням Linux Foundation. 
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У 2017 році компанія презентувала продукт blockchain-as-a-service (BaaS) з 
використанням Hyperledger Fabric, що дозволяє компаніям або урядовим 
установам створювати надійну мережу, в якій учасники можуть обмінюватися 
інформацією. Нещодавно компанія запустила платформу DLT, призначену для 
банків, аналогічну фінансовому консорціуму R3, який працює з групою 
постачальників фінансових послуг. Всі ці послуги входять в існуючі пропозиції 
IBM Cloud. Відповідно до звітів, IBM має понад 1500 співробітників, що працюють 
на цій технології, і стверджує, що займає 32% частки ринку блокчейну. 

Microsoft займає 19% цього ринку, поступаючись тільки IBM. Компанія вже 
зробила кілька кроків, вказавши, що серйозно ставиться до цієї технології. 
Корпорація представила патенти на надійні середовища виконання (TEE), які 
можуть забезпечувати захист і підтримку ланцюжка блоків. Також представлені 
нові інструменти для розробників, щоб зробити DLT на хмарному середовищі 
Azure Blockchain Workbench, метою якого є спрощення розробки додатків 
блокчейн. Крім того, компанія починає розгортати платформу блокчейн для роялті 
та контенту на Xbox в партнерстві з Ernst&Young, що дозволить видавцям 
підключатися до блокового ланцюжку для створення і узгодження бізнес-умов. 

Компанія Amazon нещодавно оголосила про AWS Blockchain Templates, що 
дозволить підприємствам запускати мережі Ethereum або Hyperledger Fabric 
набагато швидше. Ґрунтуючись на своєму домінуванні в хмарних обчисленнях, 
пропозиція AWS «blockchain-as-a-service» може дозволити розробникам тестувати 
міжнародні платежі. На сьогодні зусилля Amazon, більш сфокусовані на секторі 
B2B. Amazon має певну проблему: одночасно надаючи величезну платформу для 
широкого поширення продуктів, логістичної підтримки та маркетингу, все це 
відбувається за рахунок персоналізованих відносин між брендом та їх клієнтів. Для 
багатьох роздрібних торговців найбільш важливою проблемою є втрата інформації 
про кінцевих користувачів, яку збирає Amazon. Ось чому багато хто з рітейлерів 
дивляться на інші альтернативи і блокчейн їх надає [4]. 

Tmall Global, величезна міжнародна платформа е-комерції Alibaba, повністю 
впровадила свою глобальну систему відстеження, використовуючи блокчейн. 
Поряд з технологією контролю наркотиків та великими даними блокчейн 
відстежує всі походження імпортованих товарів для забезпечення, щоб фальшиві 
продукти не розміщувалися на платформі, що було основною проблемою у 
минулому. Це здійснюється шляхом збору відповідних даних, починаючи від 
виробництва, доставки, митного оформлення та інспектування і надає кожному 
товару унікальний ідентифікаційний код. 

Ця система називається "Traceability for TMG", повинна бути реалізована 
глобально у 63 країнах та регіонах, охоплюючи 3700 видів товарів та 
14500 міжнародних брендів. Стандартизація системи QR-коду Tmall Global та 
застосування ефективного відстеження товару значно покращить споживчі події в 
Інтернеті, захищаючи глобальні бренди. 

Існують певні вимоги до створення системи відстеження товарів, які 
допомагає вирішити технологія блокчейн: 

 стандартна конструкція: для створення глобально стандартизованої 
системи як для продавців, так і для продуктів, спроможність торговців, включаючи 
продукти та ланцюгові постачання, повинна бути сумісною, налічувати 
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необхідний набір міжнародних стандартів якості товарів та глобальної 
інспекційної мережі, що має відповідати стандартам EWTP; 

 контроль товару: відстеження товару потребує надійного з'єднання з 
мережею постачання, щоб забезпечити ефективну базову підтримку даних та 
контроль якості товару на кожному рівні, починаючи від виробництва товарів до 
постачання на склади; 

 гарантія оригінальних продуктів: система повинна розвивати 
позитивний спосіб життя серед клієнтів і підвищити вартість бренда завдяки 
використанню відкритої та прозорої технології , прозорих QR - кодів кінцевого 
споживача. 

Застосовуючи технологію блокчейнів для відстеження походження товарів 
значно підвищує загальну прозорість всієї транспортної системи товару, 
створюючи набагато більш ефективний контроль у ланцюжку постачання.  

Висновки. Наразі блокчейн є революційним явищем і не тільки для 
банківського сектору. Фахівці прогнозують, що на зміну традиційним 
маркетплейсам прийдуть екосистеми, в яких продавець і покупець будуть 
взаємодіяти безпосередньо – BBEP (blockchain based e-commerce platform) [5]. Ці 
децентралізовані майданчики будуть позбавлені національного або регуляторного 
тиску, а також домінуючого впливу будь-якої компанії і її маркетингу.  

Дослідження особливостей технології блокчейн та аналіз досвіду 
використання даного інструменту у  певних сферах дають змогу виявити основні 
переваги, які можна отримати від її впровадження.  

По-перше, відповідність та прозорість, що забезпечується чітко визначеною 
мережею учасників, в якій дозволено членство і права доступу для всіх контактів 
в обраній бізнес-мережі. За таких умов виключається можливість доступу 
конфіденційної інформації третім сторонам та практика шахрайства.  

По-друге, конфіденційність транзакцій, яка проявляється в тому, що 
компаніям надається гнучкість і безпека їх проведення, які видно тільки  
учасникам у разі використання правильного ключа шифрування.  

По-третє, доступність до інформації: можна просто і швидко знайти, 
дозволений і миттєвий доступ до даних у системі, відповідно, відбувається 
скорочення часу взаємодії між учасниками, що зменшує затримки в операціях. 
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РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ СУБД NEO4J 

Рекомендаційні системи (РС) на сьогоднішній день є невід’ємними 
складовими сайтів великих Інтернет-магазинів, сайтів оголошень, соціальних 
мереж, тощо. Добре складені списки рекомендацій дозволяють значно збільшити 
інтерес користувачів до веб-ресурсу, підвищити кількість переглядів сторінок та 
показники продажів. 

Рекомендації для користувачів веб-ресурсу формуються на основі раніше 
зібраної про них інформації та інформації про об’єкти системи, яку зручно 
представити у вигляді графу (рис. 1).  
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Рис. 1. Приклад частини набору вхідних даних для РС 

 
Метою даної роботи є побудова рекомендаційної системи для контентного 

веб-сайту. Для побудови РС було вирішено обрати мову програмування Python та 
СУБД типу NoSQL з представленням даних у вигляді графу – СУБД Neo4j. 

Neo4j – перша та одна з найпопулярніших графових СУБД. Має інтерфейс 
програмування додатків для багатьох мов програмування, зокрема: Java, Python, 
Ruby, PHP [1]. Для здійснення запитів використовується її власна мова Cypher. 

Переваги використання графової СУБД Neo4j для РС [1]: 
1. Продуктивність. Дозволяє обчислювати рекомендації в режимі реального 

часу, забезпечуючи їх актуальність. 
2. Зручна модель даних. Мітки та властивості вузлів і ребер дозволяють 
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легко фільтрувати набори даних та виділяти потрібні підграфи для аналізу. 
Приклад запису даних у СУБД Neo4j представлений на рис. 2.  

id:696749
name: "Alice"

Id:13116939
title: "Book 

Club"

:User :Movie:Rated 
{Value:5}

 
Рис. 2. Приклад формату запису даних у СУБД Neo4j 

 
Розглянемо приклади запитів до СУБД Neo4j для побудови РС.  
Запит для знаходження фільмів схожих на вказаний: 

// отримати список фільмів, у яких є спільні актори, або однаковий жанр 
MATCH m:Movie {title: "Book Club"})-[r:Acted_in|:In_genre]-(х) 
// повернути перші 20 найбільш схожих фільмів 
WITH х.title AS title, COUNT(r) AS number_of_common_properties 
RETURN х.title ORDER BY number_of_common_properties DESC limit 20 

Знаходження фільмів, які оцінили користувачі, що дивилися даний фільм: 
// отримати підграф, що містить користувачів, які переглядали даний фільм та інші їх перегляди 
MATCH (m:Movie {title: "Book Club"})<-[:Rated]-(u:User)-[:Rated]->(rec:Movie) 
// повернути перші 20 фільмів з відсортованого списку фільмів, список одержаний з отриманого вище підграфу, 
відсортований за кількістю оцінок у фільмів 
RETURN rec.title AS recommendation, COUNT(*) AS usersWhoAlsoWatched 
ORDER BY usersWhoAlsoWatched DESC LIMIT 20 

Один з базових алгоритмів побудови рекомендаційних систем – 
колаборативна фільтрація [2]. Він заснований на визначенні коефіцієнтів подоби 
між користувачами для знаходження найбільш схожих користувачів та об’єктів. 
Для визначення коефіцієнтів подоби можуть використовуватися різні метрики, 
досить часто в РС використовують косинусну міру (1): 

 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑈1, 𝑈2) =
𝑈1 ∙ 𝑈2

|𝑈1|∙|𝑈2|
=

∑ 𝑈1𝑖 ∙ 𝑈2𝑖
𝑛
𝑖=1

√∑ 𝑈1𝑖
2 𝑛

𝑖=1 ∙√∑ 𝑈2𝑖
2 𝑛

𝑖=1

,  (1) 

де U1 – вектор оцінок користувача 1, а U2 – вектор оцінок користувача 2. 
Запит для реалізації колаборативної фільтрації: 

// Користувачі найбільш подібні до користувача "Alice" на основі косинусної міри 
MATCH (p1:User {name: "Alice"})-[x:Rated]->(m:Movie)<-[y:Rated]-(p2:User) 
WITH COUNT(m) AS numbermovies, SUM(x.rating * y.rating) AS xyDotProduct, 
SQRT(REDUCE(xDot = 0.0, a IN COLLECT(x.rating) | xDot + a^2)) AS xLength, 
SQRT(REDUCE(yDot = 0.0, b IN COLLECT(y.rating) | yDot + b^2)) AS yLength, 
p1, p2 WHERE numbermovies > 10 
RETURN p1.name, p2.name, xyDotProduct / (xLength * yLength) AS sim 
ORDER BY sim DESC LIMIT 20; // повернути 20 найбільш схожих користувачів 

В розроблюваній РС запити до Neo4j здійснюються та обробляються в 
програмному забезпеченні, розробленому на мові Python. Метою подальших 
досліджень є тестування роботи різних алгоритмів побудови РС на 
розроблюваному програмному забезпеченні та розробка власних алгоритмів. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА 
ГАРАНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 
 

Розвиток електронної комерції та економіки в цілому у сучасному світі все 
більше залежить від функціональної стійкості та безпеки інформаційних систем та 
технологій, на яких вона будується та розвивається. Забезпечення розвитку техніки 
та технологій з метою покращення інформаційної безпеки залежить від розвитку 
науки та інженерних знань, що спрямовані на майбутнє [1]. Аспекти відношень 
між ймовірними передбаченням та достовірним існуванням прогнозованого 
змінюються в процесах пізнання форм інформаційної діяльності з застосуванням 
інноваційних техніко-технологічних рішень (ТТР). Парадигма фундаментальної 
метризації ключових понять призначена для забезпечення функціональної 
стійкості реалізації цільових результуючих техніко-технологічних рішень у поки 
ще непередбачуваному, неописаному, не обґрунтованому майбутньому.  

Інтелектуальний агент системи (IAS) [2] входить до складу інформаційно-
аналітичного комплексу (ІАК) будь-якої системи електронної комерції. 
Компетенція IAS – знання та технічних наук у сфері інформатизації, техніки, 
технологій, фізики, динаміки, економічної та інтелектуальної безпеки для ІАК 
засобами гарантування стійкості системи до відмов та кібератак. Інформаційна 
просторово-ситуаційна обізнаність сукупність знань (security knowledge) 
необхідних й достовірних для подальшого розвитку та управління процесами 
формотворення згідно неперервних почергових актів дії для перетворення 
минулого-сьогодення у майбутні програмно-апаратні комплекси (ПАК) 
інформаційної системи (ІС) в умовах впливу загрозливих ситуацій.  

Унікальний результат гарантованого рівня інформаційної безпеки в умовах 
ризикованої експлуатації відритих інформаційних систем виникає у наслідок 
широкомасштабного поєднання теоретичного (науково-аналітичного) та 
практичного знань на базі стрімкого розвитку технологій інформатизації 
ергатичної (людино-комп’ютерної) взаємодії в системах електронної комерції. 
Кожний трикутник породжує об’ємний тетраедр. Саме цим стверджується, що 
об’ємне передбачення виникає за рахунок інтеграції різноманітних знань фахівців 
(експертів IAS). Накопичуємо досвід знань прийняття ТТР (ІАК у пам’яті 
розподілених комп’ютерів), а також знань реалізації швидкого 
телекомунікаційного обміну повідомленнями між всіма учасниками ІАК на різних 
ієрархічних рівнях. У наслідок Agile методології взаємодії використовується метод 
декомпозиції складної динамічної системи (СДС) на частки та синтез майбутнього 
продукту завдяки почергових (ітераційних, послідовних, асимптотичних) 
наближень від поточного стану до досяжних цілей з гарантованим запобіганням 
кібератак, втрати аналітичних даних, колізій у телекомунікаційній мережі та  
катастроф на базі розподіленого широкомасштабного контролю ризиків від 
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загрозливих ситуацій [3]. 
Успіх Agile методології [4] для управління процесами ІАК формується на 

постулатах практики інформаційної безпеки: 
• співпраця IAS має переваги над автоматами та інструментами; 
• вирішальні знання ТТР обумовлені ситуативними обмеженнями; 
• неперервний контроль та діагностика мінімізують зайві витрати; 
• чіткий розподіл функцій регламентує ієрархічні пріоритети ІС; 
• функціональна стійкість системи за рахунок коригування, адаптації, 

координації підтримується (стабілізується) завдяки оперативних змін завдань 
(планів, директив, настанов).  

Конструктивна інженерна технологія Agile за потребами визначення 
раціонального майбутнього формується ситуативно у єдиному інформаційному 
просторі (ЄІП). Опис операцій стосовно реалізації у кожному ергатичному вузлі 
IASi має вигляд наступної циклічної ланцюгової sprint процедури. За крок 
інтегруємо фази 5 активності: Plan, Design, Build, Test, Review. Активізація вузла 
IAS починається з процедури Plan. Повний цикл конкретного режиму 
розв’язування активізованої задачі завершує процедура Review. На основі зміни 
часу за   інтервал після цього приймається колегіальне ієрархічне рішення “що далі 
робити?”. Якщо отримані дані телекомунікаційними каналами іншими IASj,   чи 
продовжувати наступний цикл (next+1) для використання наступним кроком 
взаємодії у ЄІП нових додаткових відомостей про загрозливу ситуацію та СДС. На 
кожній реалізації обмінів повідомленнями IASi►IASj►IASk інтерфейсні засоби 
реалізують власні, перевірки взаємодії. Обов’язковими є регламентні процедури: 
доступ-прозорість; діагностика-контроль; умови-адаптація. Зміна за потребами 
службових маркерів (доступ, діагностика, умови-обмеження) відповідно впливає 
на подальші ролі, процедури та форми реагування окремих IAS. 

Але кожний ергатичний вузол, що виконує власну роботу sprint за переліком 
<Plan, Design, Build, Test, Review>, реалізує по завершенню такого циклу обміни 
повідомленнями за специфічних для системи транспортним протоколом. 
Спеціалізовані бази знань, даних та ІАК, інтегрують специфічний фонд 
маніпуляції. 

Висновки. Корисний результат спільної праці IASi формує очікуваний 
майбутній продукт для впровадження у ПАК ІС. На такому завершальному 
паралельному кроці він отримує ідентифікатор DoD (Definition of Done) 
офіційного завершеного документу. В електронній формі це забезпечує всі 
потрібні форми науково-технологічного прогресу суспільства на наступні 
зовнішні кроки подальшого поліпшення показників безпеки ПАК систем 
електронної комерції сьогодення.  
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осіб місцевого самоврядування, м.Київ 

 

ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Держава на сьогодні забезпечує велику кількість сервісів та опубліковує 

багато інформації. Але не все просто із самим головним принципом - державні 

послуги мають бути адаптовані до потреб користувачів. Стратегії і концепції 

цифровізації не містять одного важливого розділу – на кого направлені усі заходи 

і хто основний користувач сервісів. Для пересічного громадянина всі державні 

послуги надаються на місцевому рівні особами місцевого самоврядування, 

місцевих державних адміністрацій, рад. І пояснити, що сервіс не працює, чи 

інформацію надати неможливо, бо відсутній інтернет, світло, чи системний 

адміністратор перезавантажив сервер, важко. Для звичайного громадянина таких 

категорій просто не існує.  

Багато сервісів в електронному вигляді потребують оцифрування місцевих 

архівів, проведення титанічної і скрупульозної роботи, щоб на екрані монітора 

десь у іншій області не з’явився напис «Інформація відсутня, зверніться у інший 

відділ….». А відділ за 800 кілометрів, і немає ніякої інформації про те, як 

зв’язатись з тим чи іншим спеціалістом. 

Тому важливою є продумана система зв’язку між користувачами тих чи інших 

загальнодержавних систем, та поширення інформації не тільки про сервіси, а й 

інформування про те, до кого можна звернутись у тій чи іншій ситуації. 

Особливу увагу в електронному урядуванні треба також приділити 

користувачам електронних послуг, мають бути забезпечені компетентні 

консультації, адаптовані до різних характеристик користувачів, особливо з 

обмеженими можливостями. Це і сервіси для осіб із слабим зором, із відсутніми 

цифровими навичками.  

 Критичним може виявитись момент переходу повноважень від місцевих 

адміністрацій до об’єднаних територіальних громад, що не завжди зможуть 

забезпечити належний рівень компетенцій найнятих спеціалістів для надання тих 

чи інших державних сервісів. Рівень оплати праці спеціалістів із захисту 

інформації є набагато більшим, ніж може оплатити громада, і постане питання – 

наймати когось дешевшого чи платити сторонній організації за обслуговування 

робочих місць осіб, що надають послуги. Це може створити ризики для 

загальнодержавних систем. 

Має бути місцева або загальнодержавна програма підготовки необхідних 

спеціалістів у необхідній для забезпечення належного і ефективного електронного 
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врядування кількості. 

Ефективне врядування ґрунтується на таких критеріях: публічність та 

передбачуваність; політична стабільність і відсутність насилля; ефективність 

уряду; якість регулятивної діяльності; верховенство права; контроль за 

корупцією[1]. 

Головною складовою електронного урядування є електронний уряд – єдина 

інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами і 

суб’єктами господарювання[2]. 

 Законодавча і нормативно-правова база з питань електронного урядування 

створена, однак існує ціла низка недоліків, а саме: неповнота, декларативність, 

несистемність, нечіткість, недостатня взаємоузгодженість документів та 

відповідність міжнародним нормам, насамперед європейським, втрата 

актуальності, призводить до  стримування розвитку сфери в цілому і однією з 

основних причин втрати Україною своїх позицій в міжнародних рейтингах з 

розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування. 

 Електронне врядування потребує постійного моніторингу його стану, 

нагляду за розвитком сервісів, а також найголовнішого – постійних консультацій 

із користувачами і зацікавленими особами – бізнесом і громадянами. 

 Як часто можна зустріти на сайтах державних органів опитування про те, чи 

подобається сервіс громадянам, причини, чи є сервіс для розміщення не тільки 

петицій, але й скарг на сам сервіс, чи на орган, чи на особу, яка його надає 

безпосередньому кінцевому користувачу та результатів опрацювання скарг. 

 Громадяни і бізнес потребують більшої уваги до власних потреб. 

За результатами міжнародної оцінки розвитку електронного врядування 

«United Nations EGovernment Survey 2014. E-Government For The Future We Want», 

Україна у 2018 р. посіла 82 місце серед 193 країн, 2014 р. -  87 , у 2012 р. - 68 місце, 

у 2010 р. – 54 місце. Динаміка покращилась, але до рівня 2010 року країна навіть 

не наблизилась. ІКТ сектор є специфічним, оскільки потребує взаємодії набагато 

більше, ніж деякі інші – більшість послуг надається приватними структурами, з 

якими потрібно домовлятись. А громадськість потребує прозорості у визначенні і 

встановленні тарифів чи цін на ті чи інші життєво необхідні послуги держави. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ У ГЛОБАЛЬНІЙ 

МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 
Цифрова економіка – це економіка, основана на інформаційно-

комунікаційних технологіях (ІКТ) у глобальній мережі Інтернет через цифрові 
ринки; галузь економіки, яка вивчає нематеріальні товари, що знаходяться в межах 
нульової маржі вартості.  

Цифрова економіка використовує десяту частину світової електроенергії. За 
словами Т. Мезенбура [1], можна визначити три основні компоненти концепції 
«цифрова економіка»: інфраструктура електронного бізнесу (апаратне 
забезпечення, програмне забезпечення, телекомунікації, мережі, людський капітал 
тощо); електронний бізнес [2, С.22] (електронна економічна діяльність, яку 
здійснюють завдяки ІКТ із метою отримання прибутків; процес, який реалізовують 
через мережеву інфраструктуру); електронна комерція [3] (форма торгівлі 
товарами та послугами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 
що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою ІКТ, 
і бізнес-процеси, пов’язані з проведенням таких транзакцій). Саме електронна 
торгівля є найшвидшим напрямом е-комерції, що приведе до збільшення 
швидкості доступу у глобальній мережі Інтернет, появи нових веб-сервісів, 
пов’язаних із тривимірною візуалізацією та відповідними веб-представництвами 
е-магазинів з використанням новітніх технологій, зокрема, систем автоматичної 
оплати та доставки товарів/послуг, на основі VRML, MetaStream, IPIX, NFC-
технології тощо. Радіочастотна ідентифікація RFID-технологія – це також 
перспективна технологія е-комерції.  

Це технологія безконтактної автоматичної ідентифікації об’єктів за 
допомогою радіочастотного каналу зв’язку. Вона дозволяє віддалено 
ідентифікувати об’єкт за допомогою портативного пристрою, якщо на об’єкт 
поміщена спеціальна мітка. У мітці зберігають інформацію про об’єкт. Практично 
миттєво можна ідентифікувати велику кількість об’єктів. Зазначимо, що 
відбувається інтеграція рішень на основі RFID-технологій в усіх фазах циклу 
виробництва та збуту товарів/послуг; RFID-системи інтегрують у CRM-та ERP-
системи, інтегровані системи е-комерції, В2В системи, В2С системи, платіжні 
картки (квитки для громадського транспорту; для заходів; системи лояльності; веб-
застосунки; захищені документи). Мітки, які наносяться на деталі продукту, 
упаковку, дозволять контролювати всі етапи його життєвого циклу, що є потужним 
інструментом контролю та оцінки, і традиційна система штрих-кодування може 
перейти на RFID-мітки, що дозволить миттєво оцінювати суму покупки кошика 
придбаних товарів споживачем. І при наявності у покупця банківської кредитної 
картки з RFID-чіпом необхідна сума може бути миттєво знята з банківського 
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рахунку клієнта [4].  
Нині виробники RFID розглядають можливість використання RFID-міток, 

вбудованих у грошові банкноти. Передбачається, що за рахунок цього водночас 
можна буде забезпечити ідентифікацію, захист і відстеження купюр. Крім того, 
подібні системи можна буде використовувати для інтеграції цифрових і реальних 
грошей. Банкноти з RFID-мітками дозволять зробити процес інвентаризації 
паперових грошей у банках швидким і ефективним. Касові апарати можна буде 
забезпечити авторизованими приладами зчитування. Точні дані про потік банкнот 
і їх циркуляцію допоможуть фінансовим аналітикам робити більш точні висновки. 
Крім того, впровадження таких банкнот припинятиме підозрілі операції і 
перешкоджатиме поширенню тероризму. Банкноти з RFID-мітками можуть 
сприяти боротьбі з тіньовою економікою, а крадіжка готівки стане неможливою. 
Обмеженнями на впровадження технології радіочастотної ідентифікації грошей 
може стати питання дорожнечі RFID-мітки та конфіденційності даних. При цьому 
мають бути жорсткими вимоги до зносостійкості міток. 

Із боку правозахисників RFID є небезпечною технологією, адже з появою 
RFID-готівки може бути порушено цілий ряд прав і свобод громадян [5].  

Висновок. Зазначимо, що розвиток е-комерції є стрімким, і поява цифрової 
готівки дозволить збільшити кількість грошової маси, що проходить через системи 
електронних платежів, що не тільки надасть зручність споживачам, а й миттєві 
прибутки учасникам цифрових ринків. Бурхливий розвиток технологій е-комерції 
призводить до того, що багато рішень, інтегрованих до електронних платіжних 
систем (ЕПС), є, на жаль, уразливими. Виробники наполягають на збільшенні 
прибутків і відповідного зниження собівартості за рахунок економії на засобах 
захисту. Правовий аспект захисту інформації в ЕПС важливий як зі сторони 
можливості застосування новітніх технологій для забезпечення функціонування 
ЕПС, так і з боку правомірності застосування певних методів забезпечення безпеки 
фінансових транзакцій. Європейський Союз прагне встановити єдиний правовий 
простір, в тому числі і в сфері е-комерції, і, як наслідок, гарантувати захист 
інтересів учасників е-комерції. 8 червня 2000р. вступила в силу Директива 
Європейського Союзу № 2000/31/ЄC «Про деякі правові аспекти послуг 
інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції, на внутрішньому 
ринку» [6]. Ще одна Директива Європейського Союзу № 2002/65/ЄC від 23 вересня 
2002 р. регулює діяльність у дистанційному маркетингу споживчих фінансових 
послуг. Таким чином, Європейський Союз робить необхідні кроки до встановлення 
правочинних відносин в платіжних системах електронної комерції, до чого треба 
прагнути також Україні. 

Список використаних джерел: 
1. Mesenbourg, T.L. Measuring of the Digital Economy. The Netcentric Economy Symposium. 

University of Maryland. – 2001.  
2. Плескач В.Л. Електронна комерція / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька.  – К. : Знання, 

2007.  – 535 с.  
3. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80. 
4. ISO/IEC 9594-8. Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Директорія. 

Структура сертифікатів відкритого ключа та атрибутів. – https://www.iso.org/standard/72557.html. 
5. ISO/IEC 7816 Карти ідентифікаційні. Карти на інтегральних схемах з контактами. – 

https://www.iso.org/standard/54089.html. 
6. https://issuu.com/irf_ua/docs/web_e-commerce__civic_synergy_ua_20. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ПОБУДОВИ РАДІОКАНАЛУ ДОСТУПУ 

ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

 

У процесі розгортання системи каналів передачі терагерцового діапазону 

одне з основних місць займає розподіл канального і часового ресурсу між 

окремими секторами (напрямками) системи бездротового зв'язку, що обумовлено 

зміною якісних і кількісних характеристик трафіку. Ще треба зазначити, що 

маршрутизатор абонентської точки доступу формує розклад можливих передач, 

тобто виробляє канально-тимчасове прогнозування ресурсу, що призводить до 

наступних негативних наслідків: змагальність у передачі даних між окремими 

напрямками; неоптимальне використання канально-часового ресурсу. 

Отже, виникає завдання оптимізації прогнозування канально-часового 

ресурсу в системах даного типу. Однак, слід зазначити також і складність 

вирішення такого завдання, яка обумовлена відсутністю досить ефективних 

алгоритмів її рішення. Найбільш ефективним способом прогнозування канально-

часового ресурсів є алгоритми теорії послідовних рішень, динамічного 

програмування Беллмана, наближений «евристичний» метод Боксу. Головний 

недолік останнього полягає в мало вивченості питання збіжності запропонованого 

алгоритму. Перші два методи не завжди дозволяють отримати точне рішення. 

Тому вирішена задача прогнозування канально-часового ресурсів як оптимізаційна 

задача із залученням математичного апарату методу лінійного програмування.  

Таким чином, запропоноване інноваційне рішення дозволяє підвищити 

ефективність використання інформаційного ресурсу мережі для радіометричних 

систем виявлення прихованих об'єктів, збільшити відстань до віддаленої 

абонентської мережі в кілька  разів в залежності від співвідношення 

інформаційних потоків на вході вузла доступу мережі, збільшити кількість точок 

радіодоступу.  
  

Список використаних джерел 

1. Патент України на корисну модель №110181 Україна, H 04 B 7/165. Мікрохвильова 

система  широкосмугового безпроводового доступу UMDS-Mesh /Наритник Т.М., Сайко В.Г., 

Казіміренко В.Я., Поршнєв В.Л., Лисенко Д.О., Єрмаков А.В. Заявник і патентовласник НТУУ 
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ПІДВИЩЕННЯ ГОТОВНОСТІ ГРОМАДЯН І ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

ДО Е-УРЯДУВАННЯ ТА Е-ДЕМОКРАТІЇ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНО-

ШВЕЙЦАРСЬКОГО ПРОЕКТУ EGAP 

 

Динамічний розвиток інформаційно-комунікаційних (ІКТ), їх проникнення в 

усі сфери життєдіяльності громадян, суспільства та держави, у тому числі, у сферу 

публічного управління та адміністрування актуалізує проблему готовності як 

громадян, так і публічних службовців до застосування сучасних технологій е-

демократії та е-урядування, необхідністю їх перманентного навчання в 

інформаційному суспільстві.  

В Україні необхідність розв’язання зазначеної проблеми формально 

визначена в цілій низці концептуальних, стратегічних, програмних і планових 

документів різного рівня та масштабу, насамперед у законах України «Про 

інформацію», «Про Національну програму інформатизації», концепціях розвитку 

електронного урядування, електронної демократії, цифрової економіки та 

суспільства, в планах заходів із їх реалізації, стратегіях із реформування 

державного управління, розвитку інформаційного суспільства тощо, а також 

міжнародним законодавством та зобов’язаннями України у сфері розвитку ІКТ.  

Але результати соцопитувань, які проводились різними організаціями в 

Україні, підтверджують негативну тенденцію щодо збереження достатньо 

низького рівня готовності громадян та публічних службовців, особливо 

службовців ОТГ, до застосування сучасних технологій е-урядування та е-

демократії. Основними негативними факторами впливу на такий стан для 

населення є «цифрова нерівність» і недовіра громадян до влади, а для публічних 

службовців – їх необізнаність і невмотивованість, а також відсутність необхідного 

ресурсного забезпечення, задекларованих державою пріоритетних напрямків і 

завдань публічної політики в цій сфері. Крім того, всупереч загостренню 

актуальності підготовки публічних службовців до е-урядування в Україні в процесі 

реформ в освіту, з Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюють 

підготовку здобувачів вищої освіти у 2015 році, було вилучено спеціальність 

«Електронне урядування».  

Тому результативна та ефективна реалізація державної політики розвитку 

електронного урядування та електронної демократії передбачає, насамперед, 

комплексне застосування державних, державно-приватних і державно-суспільних 

механізмів державного управління з підготовки населення та публічних 

службовців е-урядування, а також механізмів міжнародного співробітництва 

України з міжнародними організаціями, урядами інших країн у цій сфері. 
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Позитивним прикладом успішної реалізації останнього напряму такої державної 

політики є україно-швейцарська Програма «Електронне урядування задля 

відкритості влади та участі громади». Метою навчальної компоненти Програми 

EGAP є: підвищення готовності та вмотивованості публічних службовців і 

громадян до застосування інструментів е-урядування та е-демократії. Головними 

принципами Програми є: 

- відкритість і прозорість всіх заходів; 

- адаптивність і чутливість до вимог підготовки громадян і публічних 

службовців; 

- комплексність і системність розв’язання проблем; 

- модульність розробки навчально-методичної документації та 

практична орієнтованість навчальних програм; 

- врахування кращого міжнародного та національного досвіду. 

Основним контингентом слухачів за цією Програмою на її початку були: 

регіональні публічні службовці, представники ЗМІ та громадських організацій, 

студенти ЗВО 4-х базових регіонів: Вінниця, Волинь, Дніпро та Одеса. Але в 

процесі виконання навчальної компоненти Програми цей контингент було 

розширено як за рахунок додаткового залучення представників уразливих верств 

населення (пенсіонерів та інвалідів), представників органів ОТГ, так і підключення 

до Програми додаткових регіонів, ЗВО, ЦОВВ. У рамках навчальної компоненти 

Програми було: 

- розроблено програми підготовки сертифікованих публічних службовців і 

тренерів, програми навчання працівників ЦНАП і слухачів у «змішаних групах» 

(публічні службовці, студенти, представники ЗМІ та громадських організацій); 

- розроблено необхідну навчально-методичну документацію для підготовки 

різних контингентів слухачів, у тому числі, розроблено та опубліковано бібліотеку 

з 15-ти навчальних посібників із тематики е-урядування та е-демократії; 

- підготовані тренери; 

- на базі ЗВО та ЦПК створено центри інноваційних технологій з е– 

урядування; 

- пройшли за різними програмами навчання з е-урядування та е-демократії 

більше ніж 4000 слухачів тощо. 

У проекті наведено основні напрями подальшого розвитку Програми на 2019-

2023 роки. 
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E-АУДИТ В УКРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОТИ НЕСПЛАТИ 

ПОДАТКІВ 
1 жовтня 2018 року введено в дію закон України "Про аудит фінансової 

звітності та аудиторської діяльності", який приводить українське законодавство у 
відповідність до стандартів ЄС. Однак реформа аудиторської діяльності 
відбувається в Україні із запізненням і  продовжує зустрічати опір. 

Впровадження європейських та міжнародних стандартів у сфері аудиту та 
нагляду за аудиторською професією є частиною зобов’язань України в контексті 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  ЄС закликає Україну до невідкладного 
завершення реформи аудиторської діяльності, готовий виділити 55 мільйонів євро 
на програму підтримки управління державними фінансами, але за однієї умови. В 
Україні має запрацювати система електронного аудиту, ефективний інструмент у 
боротьбі з фінансовими зловживаннями.  

За визначенням, е-аудит означає використання комп`ютерних методів 
аналізу електронної інформації, що містяться в бухгалтерських і первинних 
документах, для перевірки правильності розрахунку податків [ 1 ].  

Для чого він потрібен? На даний момент в Україні використовується 
величезна кількість ресурсів для податкових перевірок, а сам процес громіздкий і 
тривалий. Впровадження системи електронного аудиту покликане полегшити цей 
процес,  виявити ризики ще до початку перевірки, спростити процедури аналізу 
даних, зменшити витрати часу податківців і платників податків, скоротити 
кількість первинних паперових документів.  

Ще в 2005 році Організація економічного співробітництва та розвитку в 
Європі (ОЕСР) розробила спеціальний стандарт електронної звітності –  Standard 
Audit File for Tax (SAF-T), за яким електронна перевірка проводиться завдяки 
спеціальному програмному забезпеченню. Механізм SAF-T дозволяє 
безперешкодно отримувати дані для електронної перевірки і звести до мінімуму 
будь-які додаткові запити інформації  [ 2 ].  Структура даного документа включає 
основні аспекти бухгалтерського обліку і складається з головної книги, журналів, 
рахунків до отримання, рахунків до оплати, регістрів платежів, а також регістрів 
основних засобів та інших активів.  

Стандарт SAF-T вже давно використовують багато європейських країн, 
зокрема Німеччина, Франція, Великобританія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, 
Польща, Болгарія, Швеція та Норвегія  [ 2 ].  

Першою почала  використовувати стандартний податковий аудиторський 
файл (IAF) для  цілей  е-аудиту  Республіка  Сінгапур. Початкову  версію  IAF  v. 1  
(IRAS  Audit  File) було створено у 2005 році,  наразі вже використовується IAF v. 
4  (2014) [2].  Поетапно почала впроваджувати е-аудит Португалія: із 2008 року на 
добровільній основі лише для великих платників податків, а з 2010 року –  
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обов`язково для всіх СПД. 
З країн СНД Азербайджан використовує SAF-T з 2012 року. З його 

впровадженням, за даними  Міністерства фінансів Азербайджану, час проведення 
податкових перевірок скоротився в півтора рази, а ймовірність виявлення фактів 
ухилення від податків збільшилась до 90-95% [ 2 ]. 

З 2012 року використовує електронну податкову перевірку Литовська 
Республіка на добровільній основі, а з 2016 року перейшла на обов`язкове надання 
платником податків електронної звітності. При цьому вже в 2012 році литовським 
податковим органам вдалося знизити середні показники термінів податкової 
перевірки до 18 робочих днів. Крім того, трудовитрати підприємства при 
електронних податкових перевірках знизилися в 2 рази [ 2 ]. 

Здійснення електронного аудиту на основі податкового аудиторського файлу 
відбувається в кілька етапів. Спочатку платник податків здійснює формування 
даних в стандартному форматі електронної звітності. На другому етапі аудитор 
завантажує дані з захищеного сервера і починає їх аналіз за допомогою 
спеціального програмного забезпечення. А після завершення контрольних 
процедур платник податків отримує протокол аудиту, в якому містяться висновки, 
зроблені під час електронної податкової перевірки. 

Відоме програмне забезпечення, яке розроблене і використовується країнами 
для передавання, аналізу, зберігання даних для здійснення податкового контролю: 
ACL (Сінгапур, Австрія, Нідерданди, Швеція, Франція, Польща) IDEA 
(Португалія), SESAM (Норвегія, Швеція, Литва) [ 1,2 ]. 

Найбільш  вживаними  GAS-засобами в області е-аудиту є програмні  
продукти Audit  Command  Language  та Interactive Data Extraction and Analysis, а 
саме: ACL  AuditExchange2  та  IDEA  Version8.  Вказані  системи  є  
спеціалізованим  професійним аудиторським  програмним  забезпеченням  та 
призначені  для  проведення е-аудиту.  Їх  функціонал  забезпечує  вилучення 
(копіювання)  фінансових  та  бухгалтерських даних платника податків та 
подальший їх аналіз шляхом запитів, вибірок, визначення втрачених 
послідовностей [2] тощо, з метою виявлення податкових правопорушень. 

Для впровадження системи е-аудиту в Україні необхідно: по-перше, 
розробити вітчизняний податковий аудиторський файл на основі рекомендацій 
ОЕСР та відповідного стандарту SAF-T;  по-друге, внести відповідні зміни в ряд 
нормативно-правових актів України; і наприкінці - створити відповідне програмне 
забезпечення. Такі зміни значно прискорять процес аудиту, мінімізують витрати 
людських ресурсів на проведення податкових перевірок. І головне, Україна 
отримає ефективний інструмент у боротьбі із шахрайством та ухиленням від 
сплати податків. 

 
Список використаних джерел: 
1. Бец Н. Європейський досвід проти несплати податків: що зміниться з появою e-аудиту 

/ Н. Бец // Європейська правда. – 10.10.2018. –  [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2018/10/10/7087960/ 

2. Подік І.І. Електронний аудит на основі податкового аудиторського файлу: світовий 
досвід та українські перспективи / І.І. Подік, М.О.Живко, А.І. Вольних  // Соціально-правові 
студії. – 2018. – Випуск 1. – С. 158-166.  
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ОСНОВНІ  МОДЕЛІ РОЗМІЩЕННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ 
 
Сьогодні «хмари» — це «новий інтернет». За прогнозами Gartner, лідера 

ринку аналітики в сфері IT, до 2020 року корпоративна політика «без хмар» буде 
настільки ж рідкісною, як сьогодні компанії «без інтернету». 

У сучасному світі існує декілька типів хмар. Завдання полягає в тому, щоб 
зрозуміти, яка модель краще всього підходить конкретній організації в конкретних 
умовах, а потім вибрати оптимальний спосіб підключення до інших хмарних 
ресурсів, щоб реалізувати увесь потенціал цієї технології. 

Класифікувати хмарні обчислення можна таким чином: загальна “хмара”, 
публічна “хмара” (public cloud), приватна “хмара” (private cloud) і гібридна 
“хмара”. 

Розглянемо основні відмінності типів хмар. 
Приватна хмара (англ. private cloud) – інфраструктура, призначена для 

використання однією організацією, що включає декілька споживачів (наприклад, 
підрозділів однієї організації), можливо також клієнтами і підрядчиками цієї 
організації. Приватна хмара може знаходитися у власності, управлінні і 
експлуатації як самої організації, так і третьої сторони і вона може фізично 
існувати як усередині, так і поза юрисдикцією власника. 

Публічна хмара (англ. public cloud) – інфраструктура, призначена для 
вільного використання широкою публікою. Публічна хмара може знаходитися у 
власності, управлінні і експлуатації комерційних, наукових і урядових організацій 
(чи яких-небудь їх комбінацій). Публічна хмара фізично існує в юрисдикції 
власника – постачальника послуг. Загальнодоступна хмара – модель, коли 
незалежний провайдер надає в оренду ПЗ, інфраструктуру або платформи хмарних 
обчислень за принципом “ПЗ як послуга” (SaaS), “інфраструктура як послуга” 
(IaaS) або “платформа як послуга” (PaaS). 

Гібридна хмара (англ. hybrid cloud) – це комбінація з двох або більше різних 
хмарних інфраструктур (приватних, публічних або громадських), що залишаються 
унікальними об’єктами, але пов’язані між собою стандартизованими або 
приватними технологіями передачі даних і додатків (наприклад, короткочасне 
використання ресурсів публічних хмар для балансування навантаження між 
хмарами). Гібридна хмара – архітектура, що поєднує в собі риси приватних і 
громадських моделей хмарних обчислень. В цьому випадку критично важливі 
додатки або конфіденційні дані зберігаються в приватній хмарі, що належить самій 
компанії. У загальнодоступній же частині хмари розміщуються усі інші додатки, 
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особливо складні, які нерегулярно використовуються або вимагають частого 
оновлення. 

Громадська хмара (англ. community cloud) – вид інфраструктури, 
призначений для використання конкретним співтовариством споживачів з 
організацій, що мають загальні завдання (наприклад, місії вимог безпеки, політики, 
і відповідності різним вимогам). Громадська хмара може знаходитися в 
кооперативній (спільній) власності, управлінні і експлуатації однієї або більше 
організацій, співтовариств або третьої сторони (чи яких-небудь їх комбінацій), і 
вона може фізично існувати як усередині, так і поза юрисдикцією власника. 

Приватні системи хмарних обчислень відрізняються високим рівнем безпеки 
і керованості, недосяжним для загальнодоступних хмар, і при цьому обходяться 
набагато дешевше. З іншого боку, в них може бути відсутньою можливість 
швидкого масштабування, характерна для загальнодоступних хмар. Оптимальним 
рішенням для більшості організацій служать гібридні системи. Їх застосування 
зводить до мінімуму можливі ризики, оскільки найбільш важливі застосування 
залишаються під контролем власника, а менш важливі програми з нерівномірним 
коефіцієнтом використання зберігаються на серверних фермах. 

Основні відмінності хмар від традиційних хостинг-рішень: 
• на відміну від dedicated-серверів, установка і налаштування яких займає 

багато часу, хмарні сервіси повинні бути доступні для використання відразу після 
покупки, те ж саме стосується більшості класичних послуг дата-центрів; 

• на відміну від shared-хостингу, в хмарах є можливість нарощувати обсяг 
закуплених потужностей миттєво, без звернення до служби технічної підтримки 
оператора; 

• на відміну від того, що було на ринку хостингу до хмар, хмарні продукти 
надають схему оплати за фактом, тобто оплату тільки тієї потужності, яку 
користувач дійсно використовує з досить коротким проміжком тарифікації. 

Це основні принципи, за якими можна чітко відрізняти хмарні продукти. 
Однак, вони досить широкі, хоч і строгі. У поняття хмарного продукту вкладається 
три види поставки продукту користувачеві за ступенем гнучкості. Це надання 
інфраструктури як сервісу (в оренду), платформи як сервісу або програми як 
сервісу. 

Висновок. Те, що ми сьогодні називаємо хмарними технологіями — це 
складний процес, який є результатом тривалої еволюції і широкого впровадження 
систем віртуалізації і автономних обчислень. Сьогодні завдяки хмарним 
технологіям такі дані, як розташування інфраструктури або її технічні 
характеристики, не стосуються взагалі кінцевих користувачів сервісу. 

 
Список використаних джерел 
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ВЕБ-РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ОБМІНУ МУЗИЧНИМИ 

ПЛЕЙЛИСТАМИ 
Вступ. Зараз існує велика кількість сервісів для відтворення потокової музики 

(Google Play Music, Apple Music, Deezer, Spotify), які присутні на різноманітних 
платформах, але всі вони об’єднані однією метою – дати змогу користувачу 
прослуховувати музику від улюблених виконавців на різних пристроях, без 
необхідності завантаження. Велика кількість таких сервісів створює проблему в 
обміні та поширенні композицій між користувачами, які користуються різними 
сервісами: щоб знайти композицію, яку порадив товариш користувач змушений 
шукати її у музичному сервісі, яким він користується. 

Для розв’язання цієї проблеми запропоновано розробити веб-рішення, яке дає 
змогу надіслати плейлист іншим людям, які можуть швидко віднайти вміст 
плейлисту у тих сервісах для відтворення музики, якими вони користуються. 

Огляд сервісів для обміну музичниими плейлистами. Існуючі на ринку 
рішення для обміну музичними плейлистами можна розділити на такі категорії: 

 сервіси-“хаби” – збирають музику з різних музичних сервісів та дозволяють 
користувачу здійснювати пошук та прослуховувати пісню в одному з доступних 
сервісів, наприклад сервіс Cymbal [1]; 

 сервіси-конструктори музичних плейлистів, в якому користувач самостійно 
вказує джерела музики, наприклад сервіс 8tracks [2]; 

 сервіси, які дозволяють переміщувати музику/плейлисти з одного музичного 
сервісу у інший, наприклад сервіс Stamp [3]; 

 вбудовані рішення музичних сервісів для обміну музикою/плейлистами 
(поширення в соціальних мережах, надсилання електронною поштою або за 
допомогою прямих посилань, наприклад Google Play Music. 

Однак немає рішення, яке об’єднало б можливості сервісів розглянутих 
категорій. Важливо, щоб користувач мав змогу поділитися своїм плейлистом, який 
знаходиться в одному музичному сервісі з людьми, які користуються іншими 
сервісами. Існуючі рішення не дають такої можливості. Крім цього, обмін за 
допомогою посилань обмежується одним музичним сервісом –  користувач Apple 
Music не зможе відкрити посилання з Google Play Music.  

Веб-рішення для створення та обміну плейлистами. Основними функціями 
розробленого веб-рішення є: 

 імпорт плейлистів з потокового сервісу у систему та робота з 
плейлистом всередині сервісу.  

 аутентифікація користувача на стрімінгових сервісах для імпорту 
плейлистів; 
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 пошук композицій як всередині сервісу, так і на зовнішніх ресурсах 
для нового плейлиста;  

 створення посилання для поширення плейлиста. 
 чат-бот для швидкого обміну, який працює з розробленим сервісом і 

дає змогу здійснювати пошук пісень та плейлистів.   
На рис. 1 подано вигляд сторінки із вмістом плейлиста, який містить 

інформацію про композиції. Остання колонка таблиці містить кнопки-посилання 
на сторонні сервіси для прослуховування пісні. 

 
Рис. 1. Вміст плейлиста із посиланнями на сторонні сервіси 

Розроблений сервіс можна умовно розділити на такі 4 частини: 
 частина, яка реалізовує API сервісу та комунікує з базою даних; 
 веб додаток з графічним інтерфейсом для роботи з системою, який 

спілкується з API сервісу за допомогою HTTP запитів; 
 сервіс чат-боту, який реалізовує необхідні функції для роботи з 

мессенджером, а також вміє спілкуватися з головним сервісом; 
 інфраструктурна частина проекту, яка місить логіку балансування 

запитів до сервісу між машинами. 
Сервіс використовує клієнт-серверну архітектуру з використанням 

мікросервісів та написаний з допомогою фреймворку мови Python Falcon (серверна 
частина) та фреймворку мови JavaScript React JS (веб-клієнт).Також створено чат-
бота для мессенджера Telegram, для швидкого обміну плейлистами та 
композиціями. 

Висновки. Розроблене веб-рішення дає змогу під’єднати обліковий запис 
користувача з сервісу відтворення потокової музики та імпортувати його 
плейлисти. Всередині сервісу їх можна редагувати, додавати нові композиції, 
використовуючи вбудований пошук, та ділитися ними за допомогою посилань. 
Окрім цього сервіс дає змогу використовувати чат-бота популярного мессенджера 
Telegram для швидкого обміну композиціями всередині чатів.  

Список використаних джерел 
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3. Stamp - move playlists across various services [Електронний ресурс]. – Веб-доступ до 

сторінки: https://freeyourmusic.com/ (2018). 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПРИ 
СТВОРЕННІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ 

 
Актуальною проблемою навчання є взаємозв’язок  між теоретичним 

контентом та його практичним використанням. Особливо відчутно це при вивченні 
дисциплін, які потребують безпосереднього наочного контакту з матеріалами, які 
за різноманітними обставинами є важкодоступними. Такими об’єктами можуть 
бути різноманітні експонати музеїв. Але музеї мають недолік: необхідність 
зберігати експонати призводить до заходів обмеження взаємодії з ними, що 
зменшує потенціал музеїв як навчального інструменту. 

Цю проблему вирішують віртуальні музеї як електронний навчальний контент  
[1]. Але з'являється інша проблема – експонати таких музеїв є лише плоскими 
зображеннями на екрані. Це робить їх менш ефективними з точки зору 
суб'єктивного досвіду, зацікавленості відвідувача  [2]. 

Недоліки віртуальних музеїв викликані обмеженнями технологій, що 
використовуються для взаємодії з ними. Але в останні роки на ринку з'явилася 
технологія віртуальної реальності - virtual reality (VR). VR надає можливість 
перенести користувача у віртуальну середу шляхом її проекції на його сенсорні 
системи. Використовуючи технологію VR можливо створити контент, що має усі 
переваги віртуальних музеїв над традиційними. 

Проте розробка контенту для технології VR потребує значних зусиль. Тому 
ціль роботи – формалізація процесу розробки електронного навчального контенту 
з використанням технології VR. 

Основна частина. У результаті аналізу особливостей розробки віртуальних 
музеїв та VR контенту пропонується створення навчального контенту для систем 
VR у формі віртуального музею шляхом використання технологічного ланцюга, 
що наведений на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Схема технологічного процесу розробки VR контенту 

Перший етап – оптимізація 3D моделей для задоволення високих вимог 
пристроїв VR до продуктивності додатків. На цьому етапі  необхідно виконати 
оптимізацію 3D моделі вручну або шляхом автоматизованого застосування 
алгоритму оптимізації. Показниками моделі, які необхідно оптимізувати є 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

370 

кількість полігонів, процент використання текстури при UV розгортанні та ін. 
Другий етап – розробка віртуального середовища, яке містить у собі 

віртуальні об'єкти, з огляду на контекст. Для цього необхідно визначити контекст 
як ідею розробки, що задає значення та правила середовища, роль і цілі 
користувача у ньому. 

Третій етап – розробка взаємодії користувача з середовищем з огляду на 
особливості доступних пристроїв VR, що впливають на засоби переміщення 
користувача, взаємодії з об'єктами та ін  [3]. До них входять роздільна здатність 
екрану, можливість відстеження позиції шолому, наявність і тип ручних 
контролерів, доступна площа відстеження. Результатом етапу є контент VR. 

Формалізувати опис контексту розробки пропонується за допомогою 
ієрархічної моделі на рисунку 2. На рисунку 3 наведено приклад використання 
моделі для опису контексту розробки. 

  
Рис. 2. Ієрархічна модель контексту 

віртуального середовища 
Рис. 3. Модель контексту на прикладі 
віртуального музею ракетобудування 

У якості предметної області музею було обрано ракетобудування. На його 
прикладі можна наочно показати переваги VR, тому що важливість та особливості 
цієї області важко передати без фізичної взаємодії з її результатами. Також існують 
перешкоди для роботи з реальними експонатами – вони дорогі, мають великий 
розмір, є приватною власністю. 

Ієрархію контексту можна відобразити у дереві об'єктів сцени редактору 
Unreal Engine 4, де елементами ієрархії виступають 3D моделі (рисунок 4).  

 
Рис. 4. Приклад ієрархії контексту музею у дереві об'єктів 3D сцени 

У якості експонатів музею можна використати 3D моделі ракет-носіїв у 
форматі .fbx, доступні на ресурсах: free3d.com/3d-models/rocket, turbosquid.com3d-

model/spacecraft, nasa3d.arc.nasa/models. 
Висновок. Визначені проблеми традиціних і існуючих віртуальних музеїв. 

Формалізовано технологічний процес створення VR контенту та опису контексту 
віртуального середовища для зменшення часу на проектування VR контенту. 

Список використаних джерел 
1. Пушкарьова Т. О. Електронний контент: особливості застосування і можливості 

пізнання світу // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2011.-Вип.4.- С. 7-10. 
2. Коржавін П. Б. О виртуальных выставках как современном социокультурном явлении 

// Культурология. -2009 - C. 158–161. 
3. Трояновська Т. І. Бойко О. В. Баліцький В. В. Використання технології віртуальної 

реальності у веб-ресурсі компанії // - 2016.  

free3d.com/3d-models/rocket
turbosquid.com3d-model/spacecraft
turbosquid.com3d-model/spacecraft
https://nasa3d.arc.nasa.gov/models


Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2018) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

371 

УДК 004.946 
1О.А.Блажко 

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри системного програмного 

забезпечення 
2В.С.Сичков 

Студент 
3І.І.Мілейко 

Студент 
1-3Одеський національний політехнічний університет, м.Одеса 

 

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНО ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

ФУТБОЛЬНИХ ТРЕНУВАНЬ ШКОЛЯРІВ  

Вступ. За 60 років історії розвитку комп'ютерних ігор способи людино-

комп'ютерної взаємодії пройшли розвиток від релейних перемикачів до 

природного призначеного для користувача інтерфейсу, одним із прикладів якого є 

використання безконтактного сенсорного ігрового контролера Microsoft Kinect 

відстеження руху людини [1]. В роботі [2] авторами вже було описано методику 

створення активних ігор на мові візуального програмування Scratch, але лише для 

віртуального піаніно з використанням однієї руки гравця. З метою подальшої 

уніфікації методики необхідно проаналізувати особливості роботи контролера для 

інших типів взаємодії з людиною, наприклад, під час ігор з футбольним м’ячем 

необхідно проаналізувати якість керування м’ячем різними суглобами, врахувати 

особливості розташування контролеру та фізичні процеси (зіткнення тіл, вільне 

падіння тіла) під час програмування руху м'яча. 

Основна частина. Модифікація методики створення віртуально доповненої 

реальності футбольних тренувань школярів містить наступні етапи. Етап  1. Вибір 

вправи з футбольним м’ячем з бази даних (БД) вправ, яка містить: малюнок з 

демонстрацією вправи, опис дій гравця, типи проекцій віртуальних об’єктів 

(настінна, підлогова), особливості розташування контролеру Kinect. Етап 2. 

Проведення натурних експериментів з м’ячем для визначення особливостей руху. 

Етап 3. Командне дослідження особливостей мови візуального блокового 

програмування Scratch при взаємодії між об’єктами. Етап 4. Розробка графічних 

компонент для об’єктів м’яча та гравця. Етап 5. Командне дослідження роботи 

контролеру Kinect під час його взаємодії з об’єктами Scratch. Етап 6. Командне 

дослідження особливостей фізичних процесів (зіткнення тіл, вільне падіння тіла) 

під час програмування руху м'яча мовою Scratch. Етап 7. Командна розробка 

віртуальних тренажерів. 

На першому етапі під час створення БД вправ проведено аналіз 45 реальних 

вправ, з яких відібрано 19. Kinect v.1 формує 20 суглобів скелета людини, з яких у 

вправах було використано 8 з наступним порядком зменшення частоти їх 

використання: стопа – 52%, щиколотка – 47%, долоня – 15%, коліно – 10%, зап'ястя 

– 10%, голова – 10%, хребет – 5%, плечовий центр – 5%. Аналіз проведених 
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експериментів на другому етапі показав, що найгірше Kinect розпізнає щиколотки 

та долоні, що необхідно враховувати при створенні віртуальних вправ. Додатково 

проаналізовано, що для 80% вправ рекомендована настінна проекція віртуальних 

об’єктів, а для 20% – підлогова; також для 80% вправ рекомендовано фронтальне 

розташування контролеру перед гравцем, а для 20% – бічне. Визначено, що при 

використанні бічного розташування значно погіршується розпізнавання суглобів 

боку людини, протилежного контролеру. 

На шостому етапі проведено дослідження з особливостей фізичних процесів 

під час програмування руху м'яча мовою Scratch. Було застосовано фізичні закони 

механіки, наближені до реалій, з використанням координат м'яча у просторі, 

поточна швидкість м'яча, її розкладання за відповідними осями, кут удару по м'ячу 

до горизонту. У Scratch швидкість м'яча за віссю Y завжди змінюватиметься на 

від'ємне значення, а його положення у просторі – відповідно до значення 

розглянутої швидкості. Далі розглянемо рух м'яча, удареного зі швидкістю 0v  під 

кутом   до горизонту з траєкторією руху  у формі параболи. Модель руху була 

представлена як суперпозиція незалежних один від одного рухів: v0x = v0 × cos α = 

const, v0y = v0 × sin α, де v0  – початкова швидкість м'яча; v0x , v0y – проекція 

початкової швидкості м'яча на осі X, Y; α  – кут удару по м'ячу до горизонту. 

Уздовж осі X тіло рухається рівномірно зі швидкістю v0x, уздовж осі Y від точки 

здійснення удару до точки досягнення максимальної висоти рівносповільнено з 

прискоренням g, а від точки досягнення максимальної висоти до точки падіння на 

землю – вільне падіння. 

Висновки. Апробація запропонованої методики пройшла 20 жовтня 2018 

року в Одеському національному політехнічному університеті під час проведення 

майстер-класу з програмування у форматі ініціативи Meet and Code тижня коду ЄС 

серед 50-ти школярів [3]. 14 команд з 3-4 школярів за 4 години створили віртуальні 

тренажери з настінною проекцією віртуальних об’єктів, об`єднавши свої 

захоплення інформатикою, математикою, фізикою та фізичним вихованням. В 

подальшому планується модернізувати методику з урахуванням підлогової 

проекції віртуальних об’єктів. Ця робота виконувалась в контексті ERASMUS+ 

проекту “GameHub – University-Enterprises Cooperation in Game Industry in 

Ukraine” (№ 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP). 
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Вступ. Тематична класифікація текстів - це одна із задач інформаційного 

пошуку, яка полягає у зарахуванні документа до однієї з кількох категорій на 

підставі його змісту. Визначення категорії документу (Web-сторінка, пост із 

соціальної мережі, стаття у онлайн-виданні тощо) має безліч застосувань: 

фільтрація спаму, аналіз тональності тексту, класифікація клієнтів у CRM системах 

та ін.  

Процес класифікації можна описати наступними етапами: 

• підготовка документів та створення набору текстів для тренування 

класифікаторів; 

• попередня обробка текстів;  

1. видалення непотрібних символів та слів, які будуть заважати 

навчанню; 

2. лематизація слів (приведення до нормальної форми). 

• трансформація тексту у векторне представлення за допомогою TF-IDF 

моделі; 

• тренування моделей; 

• оцінка якості класифікації моделей за допомогою кросс-валідації. 

1. Підготовка документів та створення набору текстів для тренування 

класифікаторів. Корпус текстів, на основі якого проводилося навчання, має назву 

Браунський корпус української мови [1]. Це перший корпус україномовних 

текстів, якій знаходиться у вільному доступі. Корпус містить 569 документів – 

файлів формату .txt із описовою інформацією про текст. Кожен файл починається 

із певної літери, яка позначає клас, до якого належить цей документ.  

Реалізація цього етапу, як і усі подальші етапи, виконана мовою Python, 

бібліотеки для машинного навчання scikit-learn, регулярних виразів та ще 

декількох допоміжних інструментів. 

2. Попередня обробка текстів. Особливість роботи із текстовими даними, 

на відміну від чисельних даних чи зображень, полягає у тому, що перед етапом 

безпосереднього машинного навчання зазвичай виконують "чистку" текстів від 

малоінформативних слів (частки, займенники, артиклі, сполучники, прийменники 

та ін.), символів, знаків пунктуації, посилань, html-тегів тощо. Така практика є 
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популярною, адже після неї точність роботи моделі у більшості випадків тільки 

зростає.  

Інший, не менш важливий метод обробки текстів є нормалізація (в цьому разі 

лематизація) слів – приведення слова до початкової форми. Переваги 

нормалізації: менші об'єми текстів, генералізація, точність класифікатора зростає. 

Недоліком нормалізації є те, що вона потребує словників мови, якою написані 

тексти, даний процес виконує пошук для усіх слів тексту, їх нормальну форму у 

словниках і це може суттєво понижувати швидкість роботи моделі. 

Для лематизації було використано бібліотеку pymorphy2, яка створена для 

обробки російської мови, але містить і українські словники для морфологічного 

аналізу.  

Для формування вектору ознак тексту, використовувалася міра TF-IDF [2].  

3. Тренування моделей. Цей етап експерименту включав в себе тренування 

декількох класифікаторів та порівняльне тестування якості. Тестувалось чотири 

класифікатори: Random Forest Classifier, Support Vector Machines, Naive Bayes та 

Logistic Regression [3-4]. За метрику якості роботи моделей  використовувалася 

метрика accuracy score із бібліотеки sklearn у ансамблі із кросс-валідацією .  

 

 
 

Рис.1 . Порівняння середньої точності різних класифікаторів 

 

4. Висновки. Найкращі результати показав метод Support Vector Machine. 

Середня точність класифікації за даним методом– 0.80 (рис. 1). 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ 

РОЗШИРЕНОЇ МОДЕЛІ OSI 

 

Сучасний розвиток технологій сміливо можна називати потоком так, як час 

між презентаціями новинок вимірюється не роками, а декількома місяцями. 

Кожного дня в лаболаторіях світу здійснюються нові відкриття, які в подальшому 

стають частинкою нового злагодженого механізму. 

Одним із важливих інструментів такого стрімкого руху науки без заперечень 

можна назвати інформаційні мережі. Саме їх розвиток зробили  можливим майже 

миттєвим передачу даних на великі відстані. Розвиток мережного обладнання, 

програмного забезпечення та протоколів ідуть у крок з розвитком інших 

технологій для забезпечення зростаючих потреб у швидкості та об’ємі інформації, 

що передається. 

Однією із важливих характеристик інформаційно-комунікаційних мереж є  

захищеність від впливу на їх роботу, несанкціонованого доступу або спроб 

руйнування їх компонентів.  Для підтримання відповіного рівня безпеки мережі 

потрібно серйозно поставитися до методів і способів захисту ще на етапі 

створення. Для моделювання мереж та для кращого орієнтуванні в протокола було 

розроблено базову еталонну модель Open Systems Interconnection. Вона 

представляє семи рівневий підхід до мережі, в якій кожен рівень обслуговує свою 

частину процесу взаємодії. Завдяки такій структурі спільна робота мережевого 

обладнання і програмного забезпечення стає набагато простішою, прозорішою та 

зрозумілішою. Але так як модель була розроблена ще в минулому столітті, а 

прогрес не стоїть на місті, то на даний момент її можна вважати дещо застарілою. 

Кількість людей, що користуються мережами зростає з кожним днем, а самі мережі 

проникли майже у всі галузі життєдіяльності. Не секрет, що кількість не визначає 

якість, більшість користувачів не мають відповідної освіти та вмінь пов’язаних з 

створенням та обслуговуванням мереж, а потребуть їх для своєї діяльності. 

Потужний функціональний комплекс сучасних інформаційно-комунікаційних 

систем та мереж надає велику кількість сервісів користувачам та має значну 

кількість вразливостей, протидія яким здійснюється на різних рівнях моделі OSI. 

Але застосування лише окремих механізмів та заходів захисту інформації не дає 

можливості побудувати повноцінну захищену комп’ютерну систему та описати її. 

Семирівнева модель OSI достатньо повно і ефективно описує взаємодію при 

передачі інформації в комп`ютерних мережах. Разом з тим, питання інформаційної 

безпеки часто виходять за межі семи рівнів і відповідно модель потребує 

розширення, з урахуванням сучасних особливостей захисту інформації [1]. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Пропонується доповнити модель двома рівнями – користувачів та політик та  

перетворення моделі у дев’ятирівневу. Таким чином, взаємодія користувачів із 

прикладними програмами описується на дев’ятому рівні, а політики управління 

діями користувачів та безпеки – на восьмому. Політика управління забезпечує 

контроль за діями користувачів на дев’ятому рівні [2], а політика безпеки реалізує 

набір правил та рекомендацій для решти семи рівнів моделі OSI. В рамках 

восьмого рівня можна сформувати модель об’єкту, модель загроз, модель 

порушника, модель захисту інформації та політику безпеки. Йдеться про певний 

набір стандартів та нормативних документів, які можна адаптувати до задач 

кожної конкретної мережі. 

Збільшення якісно створених, захищених мереж дозволить зберегти не лише 

інформацію, обладнання, фінанси та здоров’я користувачів, а збереже порядок в 

віртуальному світі, який збільшується як снігова лавина. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ E-

LEARNING 

 

Особливість поточного моменту полягає в тім, що на наших очах відбувається 

трансформація парадигми освіти: йдуть в минуле традиційні педагогічні 

технології, засновані на трансляції освітнього контенту; з'являється новий 

інтернет-орієнтований мультимедійний освітній простір. Ця трансформація 

супроводжується кризою освіти, як ідеологічною (не зрозуміло чому потрібно 

вчити - учень сам знайде потрібний матеріал в інтернеті, коли знадобиться), так і 

інструментальною - не зрозуміло як вчити в нових освітніх середовищах.  

Якщо надати учневі повну свободу, він обов'язково буде відволікатися, 

перескакувати від теми до теми, пропускати нецікаві йому фрагменти (наприклад, 

домашні завдання). Ключова проблема навчання в онлайні полягає в тому, що 

користувач втрачає мотивацію, нудьгує, повертається до курсу все менше і, в 

підсумку, кидає, не пройшовши навчання до кінця.[1] 

Переходячи в онлайн, навчання набуло в масовості, але втратило в 

ефективності. Інтернет і нові технології зробили знання доступними, але не 

врятували учнів від апатії та розгубленості в інформаційних джунглях. 

Крім того, за словами А.Зоріна: «Система професій на все життя померла. 

Більше ніколи не буде так, що людина в 17 років вибрала чим їй займатись, один 

раз навчилась і все життя робить те, чому вона навчилась». На жаль, дорослі не 

завжди хочуть знову змушувати себе вчитися (в традиційному сенсі цього слова). 

Точніше, їм не завжди вистачає мотивації для цього. Невдачі в школі, нерозуміння 

цілей освіти, втрата інтересу до навчання - всі ці фактори спричиняють 

розчарування як в інститутах освіти (школа, коледж, університет, центри 

підвищення кваліфікації), так і в самому процесі навіть на рівні самоосвіти.  

У своїй дослідницькій роботі Д.Кларк розглядає не сам факт набуття знань, а 

мотивацію для цього. На його думку, саме мотивація, а точніше, її недолік, є 

головною перешкодою для навчання дорослих людей.[2] Сучасній освіті потрібно 

заново мотивувати демотивованих. 

Таким чином, навчальні сервіси більше не можуть обмежуватися передачею 

знань, мотивація учня теж повинна стати завданням навчання. У житті цю функцію 

частково виконували педагоги, але при переході в онлайн про те, що учень - це 
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жива людина просто забули. Учень у сучасному дистанційному навчальному 

процесі потребує зворотного зв'язку набагато частіше, практично в реальному часі 

він хоче розуміти, чи є у нього прогрес сьогодні, що змінилося в порівнянні з вчора. 

Користувачеві важливо відчуття постійного руху, навіть якщо реальний зсув, 

перехід кількості в якість, станеться «стрибком» і пізніше. Тут за словами Д.Кларка 

на допомогу користувачеві приходить гейміфікація і ідея «віртуального прогресу». 

Гейміфікація (в широкому сенсі) - це застосування ігрових підходів для 

неігрових процесів з метою підвищення залученості учасників у вирішення 

прикладних завдань. Термін був запропонований в 2004 році англійським 

програмістом Ніком Піллінгом[3]. 

Гейміфікація в освіті - це процес поширення гри на різні сфери освіти, який 

дозволяє розглядати гру і як метод навчання, і як форму виховної роботи, і як засіб 

організації цілісного освітнього процесу. Гейміфікація зазвичай має на меті 

залучити учня в навчання так само, як комп'ютерна гра залучає гравця, має на увазі 

створення «такої системи, в якій успішність гри учасника залежить від його 

навичок і знань, які можна перенести в реальний світ». 

До ігрових елементів, що формують механіку процесу гейміфікації, 

відносяться:  виклик (мета для досягнення); завдання, тести;  співробітництво 

(виконання роботи над помилками, взаємодопомога при вирішенні задач);  

зворотний зв'язок (інформація про успіхи гравця);  накопичення ресурсів 

(накопичення показників знань);  винагороди (очки, бонусні бали, нагороди, 

бейджики, віртуальна валюта);  стан перемоги (шкала досягнень, сумарний 

показник балів, поточний показник знань з урахуванням бонусів, підсумкова 

оцінка, рейтинг). 

Використання гейміфікації в освіті допоможе вирішити наступні завдання[4] 

: актуалізувати отримані в ході теоретичних курсів знання; навчити учня діяти в 

ситуаціях позааудиторних занять;  навчити учня приймати рішення, в тому числі в 

ситуації браку або суперечливості інформації; мотивувати учня досліджувати 

складне питання. 

Плюси гейміфікації в освітньому процесі - непідробна зацікавленість учня, 

його залученість в процес, в тому числі і на самих «нудних» темах. У грі 

активізуються психічні процеси учасників ігровий діяльності: увагу, розуміння, 

інтерес, сприйняття, мислення. Що вцілому сприяє підвищенню ефективності e-

learning. 
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ПРОГРАМНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ НАУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
КАФЕДРИ 

Питання автоматизації керування закладом вищої освіти – на порядку 
денному. Будь-яку наукову діяльність колективу кафедри спрямовують у руслі 
написання наукових публікацій і оцінюють її публікаційну активність через 
міжнародні рейтинги або дослідження наукових робіт і проектів, грантів за певним 
профілем діяльності кафедри. Було поставлено завдання спроектувати програмну 
систему – модуль щодо забезпечення наукової роботи кафедри у автоматизованій 
інформаційній системі «Кафедра». Метою виконання роботи було створення веб-
орієнтованої інформаційної системи, що дозволить співробітникам закладів вищої 
освіти (ЗВО) оперативно та ефективно зберігати та оброблювати дані про наукову 
роботу кафедри. Для досягнення мети було вирішено такі завдання: дослідити 
програмні продукти цієї предметної області; описати архітектуру цієї системи; 
забезпечити програмну реалізацію мовою високого рівня, наприклад, на основі 
мови JavaScript. Предметом дослідження роботи є розробка інформаційної системи 
обліку та аналізу даних про наукову роботу кафедри у ЗВО. У наявних 
інформаційних системах керування ЗВО, на мою думку, відсутнє спеціальне 
прикладне програмне забезпечення, яке гнучко дозволяє модифікувати форми та 
звіти. І в багатьох випадках, співробітникам кафедри ЗВО доводиться зберігати та 
оброблювати дані про наукову роботу кафедри вручну, що знижує продуктивність 
їх роботи та забирає великий час на виконання простих завдань. Ретельно 
вивчивши ринок наявних інформаційних систем, що використовуються у ЗВО 
України та світу, не було знайдено жодного застосунку, який би повністю 
відповідав усім аналітичним та інформаційним запитам середньостатичного ЗВО. 
Кожний ЗВО використовує інструменти, що дозволяють автоматизувати певні 
ділянки роботи: планування навчального процесу, облік успішності студентів, 
формування навчального плану тощо. 

На етапі аналізу аналогів створюваної інформаційної системи була 
розглянута електронна система «Навчально-методичне управління» [1]. Ця 
система складається з єдиної бази даних студентів, дисциплін і викладачів. Вона є 
глобальним інформаційним ресурсом університету. На її основі відбувається 
управління навчальним процесом кафедри і функціонування підсистем: 
розрахунок погодинного навантаження на кафедрі, розподіл навантаження на 
кафедрі, автоматичне складання розкладу занять, облік знань студентів, облік 
навчальної активності студентів тощо. Архітектурно інформаційна система обліку 
та аналізу даних про наукову роботу кафедри в навчальному закладі представляє 
собою клієнт-серверний веб-застосунок. На мою думку, саме такий вибір є 
оптимальним, оскільки знижує економічні та технічні витрати на розгортання 
системи в робочому середовищі. Альтернативою було створення десктопного 
застосунку, але оскільки комп’ютери в навчальних закладах зазвичай мають дуже 
різні конфігурації, параметри та варіанти операційних систем, то розгортання та 
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налаштування системи було б дуже складним та затратним у плані часу та 
економічних витрат. 

Для успішної роботи системи необхідно розгорнути клієнтську та серверну 
частини разом із сервером бази даних. Для роботи клієнтської частини необхідний 
лише комп’ютер (з операційною системою Windows, Linux, Mac або інш.) та один 

із сучасних браузерів 
(Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Safari, Opera, Edge, 
Internet Explorer). 
Клієнтська частина 
написана за допомогою 
AngularJS (фреймворк на 
мові JavaScript), HTML, 
CSS. Усі введені 
користувачем дані 
проходять процедуру 
валідації перед 

потраплянням до системи. Для роботи серверної частини необхідний сервер 
(використовується платформа Node.js і фреймворк на його основі - Express.js, 
розгорнута база даних (використовується NoSQL база даних MongoDB). Сервер 
має бути підключений до бази даних. Клієнт звертається до сервера за допомогою 
техніки, що називається REST. Тобто спілкування між клієнтом та сервером 
відбувається з допомогою HTTP за строгим протоколом, що визначається 
розробником серверної частини (RESTful веб сервіс). Це дозволяє відділити 
клієнтську та серверну частини одна від одної та розробляти їх незалежно 
(можливо навіть декількома окремими розробниками). У базі даних також 
зберігаються дані користувачів системи (логіни та паролі). Аби змінити ці дані, 
необхідно звернутися до системного адміністратора або розробника системи (через 
графічний інтерфейс користувача змінити ці дані неможливо). Під час розробки 
використовувалася система управління версіями Git. Також застосунок 
оптимізовано під роботу на мобільних пристроях (використовується фреймворк 
Twitter Bootstrap). Наведемо високорівнений огляд роботи системи (рис.1). 
Клієнтська частина звертається до RESTful веб-сервісу за допомогою протоколу 
HTTP. У свою чергу сервер звертається до серверу бази даних MongoDB, що 
відправляє дані назад до клієнта (Сервісу AngularJS). Далі дані повертаються до 
Контролера AngularJS, який змішує дані з сервера з шаблонами HTML-сторінок та 
відправляє готову сторінку (Вигляд AngularJS) із даними назад до клієнта. Всі 
запити до сервера генеруються користувачем за допомогою відповідних дій у 
графічному інтерфейсі (наприклад, додавання даних про співробітника кафедри 
або видалення даних про наукову конференцію чи публікацію). Важливо зрозуміти, 
що система абстрагує клієнта від непотрібних йому деталей реалізації програмного 
продукту, тим самим полегшуючи роботу користувача.  

Список використаних джерел 
1.Електронна система «Навчально-методичне управління» [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.att-ltd.biz/benefits_ourjad-auto.html.  
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РИЗИКИ ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МОЛОДІ 

 

Розвиток інформаційного суспільства характеризується розвитком нових 

інформаційних технологій та систем. Однак разом з прогресом, новітні 

інформаційні технології несуть суспільству ряд викликів та загроз.  

З кожним роком все більше українських дітей користуються Інтернетом у 

повсякденному житті. Цьому сприяє можливість підключитися до мережі не тільки 

через персональний комп’ютер, й за допомогою власних мобільних телефонів. 

Інтернет надає дітям і молоді неймовірні можливості для спілкування, навчання та 

відпочинку. Проте, Інтернет містить і велику  кількість непотрібної та загрозливої 

інформації для вразливої психіки дитини. Впливи з використанням інформаційних 

технологій стають ефективним інструментом щодо несилового контролю та 

управління окремих громадян та цілих колективів. 

З одного боку Інтернет дає змогу стрімко розширити рамки розвитку 

особистості, досягати успіхів в будь-якій сфері, а також самому створити свій 

«віртуальний образ». А з іншого – багато хто зловживає свободою Інтернету і 

намагається шахрайськими діями заволодіти особистою інформацією чи коштами 

або нав’язати певні думки та спрямувати на виконання певних вчинків. Крім того, 

в світовій мережі є велика кількість непристойної та аморальної інформації, яка 

може негативно впливати на несформовану психіку дитини.  

За даними експертів Міністерства охорони здоров’я, три чверті українських 

підлітків від 7 до 17 років до трьох годин на добу сидять за комп’ютером, граючи 

в ігри або блукаючи мережею Інтернет. Перед дорослими постає питання: де ж 

межа, після якої комп’ютер із засобу розширення світогляду перетворюється на 

ключ впливу на дитячу психіку?  

На думку психологів надмірне захоплення комп’ютером може призвести до 

психологічної залежності підлітків. Особливо небезпечною є ігроманія. Загалом 

будь-яка гра (футбол, шахи, покер) втамовує природну пристрасть. При цьому така 

гра обмежена у просторі, часі та кількості гравців. Вона має початок і кінець. 

Натомість віртуальна гра може затягнути підлітків “з головою”. Людина, яка 

опиняється у віртуальному просторі, завжди може виправити свої помилки, чого 

не може бути в реальному світі. І фактично однією із загроз, які несе ігрова 

залежність – це те, що людина перестає жити в реальному світі.  

Існує два види віртуальних гравців. Їх розрізняють за причинами, що 

призводять до залежності. Перший – коли людина намагається сховатися у 

віртуальному просторі й відійти від реальних подій, які відбуваються з нею в житті, 
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а другий – коли людина намагається стати кимось іншим. В обох випадках гра 

може бути як безпечною, так і небезпечною для людини.  

Комп’ютерну залежність легше не допустити, ніж лікуватися від неї. Коли 

вже виникло стійке звикання, з наслідками для самопочуття користувача, 

необхідно звертатися до психотерапевта. А поки ситуація ще не запущена, майже 

все залежить від батьків. Мова йде про елементарну увагу і готовність вислухати 

дитину. Будь-яка залежність пов’язана з певним дефіцитом емоційних контактів, 

певною диспропорцією у стосунках. Підліток «дружить» з комп’ютером, якщо він 

має певну душевну травму, якщо він відчуває, що не потрібен, якщо в сім’ї його не 

розуміють [1]. 

24 квітня 2018 року в рамках «Тижня психології-2018» в інституті психології 

імені С.Г. Костюка відбувся майстер-клас Бугайової Н.М., експерта з 

психологічної кібербезпеки, кандидата психологічних наук – «Основи 

психологічної кібербезпеки». У процесі проведення майстер-класу було 

розглянуто ризики віртуального простору, психологічні особливості взаємодії в 

глобальній мережі Інтернет. На зустрічі обговорювались різні аспекти та 

особливості віртуального простору, а також вплив сучасних цифрових технологій 

на психіку людини, зокрема сучасної молоді. Великий інтерес викликали форми 

кіберпереслідувань та кіберцькувань, а також правила психологічної кібербезпеки, 

дотримання яких дозволяє зробити користування Інтернетом більш комфортним 

та безпечним для молоді, особливо підлітків. 

До основних правил психологічної кібербезпеки можна віднести наступні: 

 підвищення комп’ютерної грамотність; 

 аналіз та перевірка інформації, отриманої в мережі Інтернет; 

 проявляти пильність та не бути довірливим, щоб не стати жертвою 

шахраїв;  

 пам’ятайте основне правило спілкування в Інтернеті: віртуальний 

знайомий може бути не тим, за кого він себе видає [2]. 

Для більш ефективного використання інформаційних, комунікативних та 

інших  ресурсів, які надає молодій людині сучасне інтернет-середовище, а також 

для зниження ризиків віртуального простору та забезпечення психологічної 

безпеки, необхідно підвищувати інформаційну культуру користувачів Інтернету 

через формування у них навичок безпечної роботи з Інтернетом , сприяти 

оволодінню правилами і нормами поведінки у кіберпросторі. 
 

Список використаних джерел 

1. Грищук Р.В., Даник Ю.Г. Основи кібернетичної безпеки: Монографія /Р.В. 
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2. Матеріали Всеукраїнського психологічного фестивалю «Паросток» / Відділ 
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Головними тенденціями сучасної освіти є студентоцентроване навчання, що 

спрямоване на розвиток особистості студента з урахуванням його ціннісних 

орієнтацій і, як наслідок, підвищення вмотивованості, зацікавленості студентів в 

процесі навчання.  

Стрімкий розвиток технологій масового онлайн-навчання безсумнівно 

доводить, що впровадження технологій адаптивного навчання, за якого навчальне 

середовище здатне налаштовуватися під потреби слухача (студента), індивідуальні 

обсяги та швидкість отримання знань, формування індивідуальної траєкторії 

навчання та кваліфікований добір інтерактивних та цікавих матеріалів є запорукою 

успішного подолання слухачами програми курсу. 

Однією зі складових адаптивної технології навчання, що впроваджується 

популярними сучасними платформами онлайн-навчання Coursera, EdX, Udacity,  

Maths Garden та іншими, є рекомендаційні системи [1, 2, 3].  

Існує багато досліджень, що присвячені рекомендаційним системам у 

навчанні (Technology Enhanced Learning), ґрунтовний огляд яких представлено в 

[4]. 

Метою даної роботи є аналіз підходів до створення рекомендаційної системи 

адаптивного онлайн-курсу з програмування, яка могла б добирати студенту 

корисний та цікавий для нього контент з врахування його рівня підготовки і 

прогалин в знаннях, оцінювати складність та якість контенту курсу. 

Існує три підходи до реалізації рекомендаційних систем: фільтрація контенту, 

колаборативна фільтрація та гібридні системи. Системи, що засновані на 

фільтрації контенту, пропонують слухачам контент, схожий на той, що вони 

вивчали раніше, наприклад, Coursera рекомендує курси, які можуть зацікавити 

слухача. Системи, що використовують колаборативну фільтрацію, побудовані на 

аналізі профілів слухачів і пропонують слухачу контент, що зацікавив схожих на 

нього слухачів. Кожен з цих двох підходів мають свої переваги та недоліки. До 

переваг систем, що засновані на фільтрації контенту відносять більш точний 

результат, відсутність проблеми «холодного старту», до недоліків – складність 

створення моделі, відносно невисока швидкодія алгоритмів; втрата точності при 

скороченні параметрів моделі. Перевагами систем колоборативної фільтрації є 
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відносно швидка робота алгоритмів, простота реалізації, недоліки –  «холодний 

старт», «білі ворони», розріджені матриці оцінок. 

Саме тому гібридний підхід, який намагається поєднати переваги 

колаборативної і контентної фільтрації, спрямований на підвищення ефективності, 

інтелектуальності та, як наслідок, складності рекомендаційних систем. [3, 5]  

Гібридний підхід до реалізації адаптивного курсу з програмування, що 

розташований на освітньому порталі Stepic.org [3], дозволяє добирати слухачам 

курсу задачі по Python в залежності від рівня підготовки слухача курсу, пропонує 

нові уроки (контент) на підставі того, чім він цікавився  раніше, надає розробникам 

інформацію щодо кращої логічної послідовності матеріалів курсу, їх 

співвідношення за складністю.  

На жаль Moodle-сторінки навчальних дисциплін, які зараз активно 

впроваджується в навчальний процес, не мають такої потужної аудиторії слухачів 

як масові відкриті онлайн-курси на популярних платформах. Проте в навчальному 

середовищі Moodle існують вбудовані інструменти моніторингу навчального 

процесу, система постійно відслідковує активність користувачів і складає 

деталізовані звіти про їх участь та успішність у вивченні курсу: звіт про оцінки, 

звіт про діяльність студента, статистика по курсу. 

Вбачається перспективним проводити подальші дослідження в напрямку 

створення рекомендаційної системи адаптивного онлайн-курсу з програмування з 

використанням даних моніторингу навчального процесу, що накопичуються в 

навчальному середовищі Moodle. 
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Галузь інформаційних технологій є однією з найбільш динамічних в 

сучасному навчальному та науковому середовищі. На відміну від інших напрямків, 

навчальний курс дисциплін, що відносяться до інформаційних технологій (ІТ), має 

значно менш тривалий життєвий цикл. Викладачі змушені регулярно оновлювати 

навчальні курси своїх дисциплін, що вимагає докладання значних зусиль та витрат 

часу. Без одночасного набуття досвіду в реальному секторі економіки, практично 

неможливо підготувати навчальний курс, що буде відповідати сьогоденним 

вимогам корпоративної сфери.  

Серед молоді все більше поширюються новітні засоби комунікації, 

застосування яких позитивно впливає на навчальний процес [1]. З’являється все 

більше методів донесення знань до студентів та відпрацювання ними практичних 

навичок [2]. Нехтування новими можливостями електронного навчання збільшує 

відстань між викладачами та студентами, як наслідок зменшує засвоєння 

останніми навчального матеріалу. 

Дуже боре зарекомендувала себе практика застосування навчальних курсів 

розроблених провідними вендорами програмного та апаратного забезпечення. 

Факультет інформаційних технологій Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка було зареєстровано в програмах Мережевої академії Cisco 

та Oracle Academy, в планах реєстрація в програмі академії Huawei. 

Навчальна програма Академії 

Cisco охоплює широкий перелік тем – від 

базових понять ІТ, основ організації та 

обслуговування мереж до більш 

складних речей, таких як мережева 

безпека, використання складних 

інструментів пошуку та усунення 

несправностей. Серед навчальних курсів 

Академії Cisco є ціла низка дисциплін, 

присвячених Інтернету речей (IoT). 

Також є навчальні курси, присвячені операційним системам та програмуванню. 

Майбутні фахівці отримали змогу дізнатись про найновіші розроби від одного з 

лідерів галузі. 

Мережева академія Cisco використовує систему керування навчанням, яка 
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поєднує заняття з викладачами, використання онлайн-контенту та практичні 

роботи. Навчальні курси академії Cisco не тільки надають студентам 

найактуальніші теоретичні знання, а ще й допомагають підготуватися до галузевої 

сертифікації, розпочати та вибудувати кар’єру, допомагають здобути вищу освіту 

в сфері інформаційних систем, комп’ютерних наук та комп’ютерної інженерії. 

Oracle Academy пропонує 

студентам ресурси для вивчення 

інформаційних технологій, що 

дозволяють розширити знання, 

відпрацьовувати навички, 

впроваджувати інновації і таким чином 

отримати конкурентні переваги в 

технологічних сферах. Комплексні 

навчальні плани, розроблені 

професійними викладачами, доступні 

виключно для інституціональних 

учасників Oracle Academy. 

В рамках навчальних курсів Oracle Academy студенти ФІТ отримали 

безкоштовний доступ до таких технологій: Oracle iLearning, Oracle Application 

Express (APEX), Oracle SQL Developer Data Modeler, а також різноманітних 

середовищ розробки для Java. На семінарах, присвяченим середовищам Alice і 

Greenfoot і курсах Java Fundamentals та Java Programming використовуються різні 

безкоштовні середовища розробки для Java (JDE). Студенти мають можливість 

встановлювати середовища JDE локально на свої комп’ютери. Також студенти 

мають можливості використовувати інше програмне забезпечення компанії Oracle. 

Після закінчення навчальних курсів Академії Cisco та Oracle Academy та 

успішної здачі фінальних екзаменів, студенти отримують не тільки записи в 

залікову книжку, а ще й сертифікат про закінчення відповідних курсів від 

загальновідомих лідерів в царині Інформаційних технологій. 

Інтеграція в навчальний процес курсів, розроблених провідними вендорами 

програмного та апаратного забезпечення, полегшує роботу викладачів, підвищує 

зацікавленість та мотивацію студентів до навчання, допомагає студентам отримати 

запитувані на ринку праці знання та навички, надає компаніям, що працюють в 

реальному секторі економіки, підготовлених фахівців, що можуть самостійно 

виконувати завдання без додаткового післяуніверситетського навчання на 

підприємстві. 
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Створення єдиної європейської системи стандартів якості навчання й 

професійної підготовки – це актуальна задача, спрямована на забезпечення 

мобільності студентів і науковців. Її практична реалізація потребує розробки 

відповідних методів та засобів на базі сучасних інформаційних технологія для 

визначення співвідношення між рівнями Європейської та національних рамок 

кваліфікацій. Важлива складова цієї задачі – пошук інформаційних об’єктів (ІО) – 

осіб,  дисциплін, організацій тощо, що відповідають певним кваліфікаційним 

вимогам: порівняння на семантичному рівні спеціальностей та дисциплін з різних 

кваліфікаційних рамок; пошук виконавців робіт та роботодавців; вибір та 

порівняння освітніх закладів тощо. Актуальність таких задач зростає в сучасному 

суспільстві завдяки збільшенню обсягу інформації (Big Data), ускладненню її 

структури й виникнення нових технологій виробництва, наукових напрямів, 

складних інформаційно-ємних товарів, об’єктів і послуг тощо. 

В Україні в 2011 р. затверджено Національну рамку кваліфікацій (НРК) [1], 

що охоплює всі рівні кваліфікацій – як кваліфікацій формальної освіти, так і 

професійних кваліфікацій, і співвідноситься з європейською рамкою кваліфікацій.  

НРК формально визначає рівні кваліфікацій, але обробка їх семантичних 

характеристик потребує подальших досліджень. Для цього доцільно 

використовувати сучасні технології подання знань, що базуються на 

онтологічному аналізі [2]. 

Для цього пропонується розробити: еталонну онтологічну модель рамок 

кваліфікацій (ЕМРК) , виділивши базові ІО та відношення між ними; теоретичний 

апарат для співставлення ІО, які стосуються рамок кваліфікацій; методи підтримки 

семантичного пошуку ІО, що пов’язані з кваліфікаціями. 

Для розробки ЕМРК [3] проаналізовано природномовні описи національних 

та європейських рамок. ЕМРК визначає семантичні властивості та відношення 

основних ІО рамки кваліфікацій, що стосуються знань та навичок окремих осіб та 

тих освітніх установ, в яких можна здобувати ці навички; професій та 

спеціальностей, в яких вони використовуються. Такі класи ЕМРК, як навички, 

спеціальності, компетенції, професії, кваліфікації тощо, відповідають класам ІО 

даної ПрО. ЕМРК формалізує відношення між цими ІО та встановлює їх ієрархію. 

В ЕМРК описані властивості цих класів (як об’єктні властивості, так і властивості 

даних) та відношення між цими базовими термінами та їх підкласами. Класи в 

моделі даних поєднуються у групи та підгрупи різного рівня залежно від 
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специфіки предметної області.  

Кожен екземпляр ІО Xx  може бути представлений як 

     ,d,r,x,r mjdatakiobj , де 
iobjr  – об’єктні властивості онтології ПрО, 

jdatar – 

властивості даних онтології ПрО, kx  – довільні екземпляри різних класів ІО, а md  

– константи різних типів. Кожна 
iobjr може розглядатися як 

   
mi

outiout
ki

iniiniobj X,...,XX,...,X:r
11

 , тобто для кожної об’єктної властивості 

визначається область значення та область визначення з підмножин ІО. 

Крім традиційних рамок кваліфікацій ІО  ми пропонуємо використовувати 

додатковий клас ІО – атомарні компетенції [4], які призначаються для зіставлення 

екземплярів різних класів ІО шляхом оцінки їх семантичної близькості. Кожна 

компетенція може бути представлена як об’єднання атомарних компетенцій. 

Жодна  атомарна компетенція не є підмножиною іншої атомарної компетенції. 

Тому для кожної компетенції існує один і тільки один набір атомарних 

компетенцій. Інші базові класи ЕМРК – це дисципліни, спеціальності, особи та 

організації, семантика яких визначається через їх властивості з класу атомарних 

компетенцій. ЕМРК автоматизує обробку інформації щодо компетенцій на 

семантичному рівні [4].  

Технологія семантичних Wiki [5] забезпечує актуальне поповнення ЕМРК, 

надаючи доступ до зовнішніх інформаційних ресурсів (ІР) – сайтів навчальних 

закладів, порталів працевлаштування. ЕМРК використовується як основа для 

семантичної розмітки цих ресурсів і не потребує від розробників зовнішніх ІР 

глибоких навичок з онтологічного аналізу. Але її використання дозволяє 

автоматизовано здобувати з цих сайтів потрібні знання, виконуючи складні 

семантичні запити (приміром, знайти всі навчальні заклади в певному місті, де 

викладаються певні дисципліни) та застосовуючи до них методи машинного 

навчання. 
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Найбільше об’єднання компаній-розробників програмного 

забезпечення в країні, яке спільною працею формує економіку 

майбутньої України.  

Місія Асоціації – забезпечити сприятливі умови для сталого 

розвитку сфери інформаційних технологій в країні. 

Асоціацію «IT Ukraine» було засновано у 2004 році провідними 

компаніями сфери інформаційних технологій - Miratech, Mirasoft, 

ProFIX, SoftLine, SoftServe та Ukrsoft. За роки своєї діяльності Асоціація 

стала найбільшою спільнотою сервісних ІТ-компаній в Україні. 

До складу Асоціації входить 58 компаній-розробників програмного 

забезпечення, які сукупно формують 50% всієї виручки галузі в Україні. 

Асоціація «IT Ukraine» захищає інтереси індустрії інформаційних 

технологій в Україні, сприяє розвитку технічної освіти та кадрового 

капіталу, промотує індустрію в Україні та за її межами, підтримуємо 

бізнес у встановленні нових ділових контактів. 

Асоціація представляє інтереси компаній-учасників у міжнародних 

індустріальних об’єднаннях та організаціях: DIGITALEUROPE, WITSA, 

EMOTA.  



 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна компанія, що займається розробкою програмного 

забезпечення, наданням цифрових інжинірингових послуг, ІТ-

аутсорсингом і виконанням науково-дослідних робіт  

Протягом 15 років GlobalLogic співпрацює з компаніями з усіх 

великих галузей для створення унікальних рішень та поєднання людей, 

продуктів і можливостей. Зараз, коли світ стає все більш цифровим, а 

головною метою кожної взаємодії є задоволення потреб споживача; 

GlobalLogic демонструє компаніям, як вони можуть отримувати 

зворотній зв’язок від своїх користувачів, створювати інновації, 

вкладаючись у запланований бюджет, і випускати на ринок цифрові 

продукти й послуги нового покоління. 

GlobalLogic Україна є учасником провідних українских IT-

спільнот, чия діяльність спрямована на покращення бізнес-середовища 

у країні і підвищення конкурентоздатності української IT-індустрії на 

світовому рівні. Ми віримо у те, що галузь комп’ютерних технологій є 

ключовою для розвитку економіки України, і що спільні зусилля усіх 

гравців ринку можуть суттєво прискорити розвиток цієї галузі. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Провідна українська ІТ компанія, що працює у сфері розробки 

програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. 

Забезпечує своїм клієнтам інновації, якість та швидкість. 

Наразі у компанії нараховується 30 офісів у 12 країнах, працює 

5200 співробітників, реалізовано понад 3500 проектів.  

Компанія SoftServe засновала SoftServe University, який став 

місцем проведення корпоративних навчальних програм для розробників 

та перепідготовки фахівців. SoftServe University пропонує широкий 

спектр навчальних курсів, від розробки програмного забезпечення, 

тестування та контролю якості, до управління проектами та бізнес-

аналізу. 85% тренінгів проводяться експертами SoftServe, що гарантує 

високу якість підготовки випускників. 
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