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SYNTHESIS OF DIGITAL TECHNICAL CIRCUITS IN A MULTIPLEXER 

BASIS BASED ON A THREE-VALUED LOGIC 
 

Abstract. Methods are proposed for implementing the logical functions of digital 
devices without memory and with memory using three-valued logic obtained using direct 
and inverse multiplexer circuits as a logical basis. This simplifies the development of 
digital logic circuits with a large number of input arguments, reduces the number of tiers 
of the tree structure of the circuit implementation. Using a multiplexer to perform 
operations in three-valued logic allows reducing the number of logical elements in the 
structure of a digital device, reducing the delay time when generating a control signal, 
and using existing microcircuits with transistor-transistor logic. As an example, 
structural synthesis of a finite state machine recognizing a given combination is given. 

Keywords: digital devices, logical basis, finite-state machine, logic function, 
multiplexer, ternary adder, ternary trigger. 

 

In modern discrete mathematics and the theory of building digital technology, an 
important place is occupied by the problem of building state machine based on the 
conversion of Boolean functions. Various digital devices on which artificial intelligence 
systems, control systems are built, solve complex computational problems based on 
elementary binary operations. But today, the physical and technological parameters of 
binary logic microchips have reached the practical limit in both size and speed. Further 
growth of these indicators is associated with the use of calculators that work in multi-
valued alphabets [1]. 

The complexity of the tasks that digital devices perform is constantly growing. 
This requires an increase in the operating frequency, the number of logic elements in the 
circuits, and at the same time, a reduction in the cost of power consumption. The use of 
multi-valued logic is one way to resolve these problems [2]. 

Professor of Stanford University D. Knut in his book "The Art of Programming" 
emphasized that ternary logic is more elegant and more efficient than binary, and in the 
future, humanity will again return to its development [3]. The multi-valued logic has been 
widely used to solve the problems of data transmission and storage, the formation of a 
visual display of graphic information and the processing of complex digital signals [4]. 

The following conclusions can be drawn from the analysis of literary sources. Most 
of the technical solutions of the sets of logic and operating devices use a symmetric triple 
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system with a set of signals corresponding to the values of ‒1, 0, +1, which are technically 
implemented on the threshold elements of three-valued logic in integrated electronics [5-6]. 

In this paper, the theoretical and practical problems of the implementation of 
digital devices, in particular, the finite state machine, in ternary number system are 
considered. In addition, ternary computers are considered promising for the creation of 
artificial intelligence, since ternary logic is the most natural way of thinking from the 
point of view of human thinking, and the cognition process, along with the categories 
"yes" and "no" to describe the state of uncertainty, the meaning of "unknown" or "may 
be". Note that three-valued logic is considered as a possible replacement for binary logic 
in the development of quantum computers [7]. 

The total number of N logic functions in three-valued logic is: 
33

r

N   
where r is the argument of a logical function. The properties of many logical 

functions of multi-valued logics are still not well understood, but at the moment, among 
the many logical functions of each k-valued logic, two can be distinguished, which, 
together with the constants 0, 1, 2, ..., k-1, create two universal logical bases. These 
logical functions, as well as the devices that implement them (logic elements), are called 
forward and reverse multiplexers. 

The forward multiplexer (Fig. 1, left) function has the form: 
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1 2
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The reverse multiplexer (Fig. 1, right) function is written as follows: 

0

0

1 0

1 1

1 0

0

1
( , ,..., )

..........................

-1

k

k k
x k k

x if x

x if x
M x x x

x if x k









 

 

 

A multiplexer with one control signal will be called an elementary multiplexer. 
Multiplexers with two or more control signals are called complex. In addition to this 
logical basis, we introduce another logical function – inversion: 

-1 0

- 2 1

........................

0 -1

k if x

k if x
X

if x k





 

 

 

The functional completeness of the basis can be brought indirectly by obtaining 
structural diagrams for arbitrary logical functions of the three-valued logic. The table of 
functioning of the three-valued logical function of one argument is given in Table 1. 

The rule of functioning of the three-valued logical function of two arguments is 
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presented in Table 2. 

 
Figure 1 – Forward and reverse multiplexers 

 

The corresponding logical element is shown in Fig. 2. 

 
Figure 2 – Multi-valued inverter 

 

Table 1 – Three-valued logical function of one argument 

x 0 1 2 

f(x) 0 2 1 
 

Structural diagrams of the three-valued logical function of one and two arguments 
are shown in Fig. 3 left and right, respectively. 

Similarly, block diagrams using a reverse multiplexer can be obtained. Thus, any 
logical function of multi-valued logic can be represented by a multi-tiered tree structure 
in which the basic element is an elementary k-valued multiplexer. 

 
Figure 3 – Three-valued logical function of one and two arguments 
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Table 2 – Three-valued logical function of two arguments 

x0 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

x1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 

f(x0,x1) 2 1 0 0 1 2 1 0 2 

 

The following equalities hold for any multi-valued logic and can be used to simplify 

structural diagrams: 

(0,0,...,0) 0

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

............................

(0,1,2,..., 1)

( 1, 2,...,1,0)

k

x

k

x

k

x

k

x

M

M

M k x

M k k x





 

  

 

Consider an example of the synthesis of the structural diagram of the three-valued 

adder, the rule of operation of which is given in Table 3 and obtained on the basis of 

obvious three-valued expressions: 

0 + 0 = 0  0 + 1 = 1  0 + 2 = 2 

1 + 1 = 2  1 + 2 = 10  2 + 2 = 11 

0 + 1 + 2 = 10 1 +1 + 1 = 10 0 + 2 + 2 = 11 

1 + 2 + 2 = 12 2 + 2 + 2 = 20 

 

Table 3 – The table of functioning of the three-valued adder 

bi 012 012 012 012 012 012 012 012 012 

ai 000 111 222 000 111 222 000 111 222 

Pi-1 000 000 000 111 111 111 222 222 222 

Si 012 120 201 120 201 012 201 012 120 

Pi 000 001 011 001 011 111 011 111 112 

where ai, bi are the symbols that make up i-th digit of the three-valued numbers; Pi-1 is 

transfer from the previous digit; Si is the sum of numbers of the i-th digit; Pi is transfer to 

the next (senior) digit. 

Table 3 allows you to get a block diagram of the full three-valued adder on 

elementary multiplexers, consisting of a node for realizing the sum of Si (Fig. 4) and the 

transfer signal Pi (Fig. 5). 

As for the case of binary logic, complex multiplexers with several control signals 

can be used to construct the structural diagrams of the logical functions of multi-valued 

logic. It is easy to show that complex multiplexers also have functional completeness. 

They can be used to reduce the number of levels in the structural diagram of a 

device designed to form a model for presenting information on various indicators. 
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Figure 4 – Node for realizing the sum of the full three-valued adder on elementary 

multiplexers 

 

 
Figure 5 – Node for realizing the transfer signal of the full three-valued adder on 

elementary multiplexers 

 

By a memory element is meant an elementary storage element that is capable of 

storing one bit of a multi-valued code. For k-valued logic, such an element must remember 

one of the values 0, 1, 2, ..., k-1. Such elements are a trigger circuit of a static or dynamic 

type. In modern calculators, the static storage mechanism is most often used. A trigger as 

a memory element must have a certain minimum set of properties that allow it to obtain 
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its functioning table and block diagram [5]. These properties are: storage of the previously 

set value of the input signal, setting the value 0, setting the value 1, setting the value k-1. 

For example, a ternary trigger must have the following properties: storage of the 

previously set value of the input signal, setting value 0, setting value 1, setting value 2. In 

any multi-valued logic, such properties have a one-bit shift register [5]. The transition 

table (or graph) is easy to obtain using "window"-technology. For this, the register is 

conventionally represented as a single “window” through which in the general case a 

random sequence of k-digit signals alternately passes. The signal value in the "window" 

determines the state of the register. The number of states is N=k corresponds to the 

number of value of the used logical function. At each next moment of time, the next signal 

of the sequence enters the window and replaces (displaces) the previous signal, thereby 

changing the state of the "window". If the same signal arrives that was in the “window”, 

the state of the “window” does not change. For three-valued logic, the transition graph 

has the form shown in Fig. 6 (left - if there is a clock signal; right - in the absence of a 

clock signal). 

 
Figure 6 – Transition graph of a three-valued shift register 

A circuit that implements the transition graph will perform the function of a D-

trigger. Using the same principle, you can get a k-valued register graph. Given that the 

transitions of the register triggers occur in the presence of a synchronizing signal C the 

table of the D-trigger functioning will take the form shown in Table 4. 

 

Table 4 – The table of functioning of the three-valued adder 

Q 012 012 012 012 012 012 012 012 012 

D 000 111 222 000 111 222 000 111 222 

C 000 000 000 111 111 111 222 222 222 

Q 012 012 012 000 111 222 - - - - - - - - - 

�̅� 210 210 210 222 111 000 - - - - - - - - - 

 

In Table 4, the symbol “-” indicates values that can be arbitrarily selected. 

According to the Table 4 block diagram of the three-valued D-trigger will look as shown 

in Fig. 7. All structural schemes are based on a universal logic element, which is a 

multiplexer The table shows that all the necessary properties of the trigger as a memory 

element are satisfied. To build block diagrams in k-valued logic, you can now apply the 
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classical technique developed for binary logic. 

 

 
Figure 7 – Structural diagram of the three-valued D-trigger 

 

 
Figure 8 – The graph of a state machine that recognizes a combination of 1220 

 

Table 5 – Transition table of a state machine that recognizes a combination of 1220 

 

As an example, we show the implementation of the structural diagram of the Mealy 

machine in three-valued logic, which, from the sequence of input signals X = 0, 1, 2, 

detects a combination of 1220 and sends the output signal y = 1. Otherwise, the machine 

sends a signal to the output y = 0. The graph of such a finite state machine is shown in 

Fig. 8, and Table 5 contains a table of its transitions. If the input of the machine, which is 

in the 3rd state, receives the next input signal equal to 0, then it returns to its original zero 

state. To implement the structural diagram of this finite state machine, two D-triggers are 

required, the states of which are denoted by Q1 and Q2. We encode the state of the machine 

in the form given in Table 6. 

state 

input 

0 1 2 3 

   0 0 0 0 0 

   1 1 1 1 1 

   2 0 2 3 0 
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Table 6 – Table of the machine state encoding 

 

With the selected option of encoding states, we obtain an encoded table of 

transitions and outputs presented in Table 7. 

 

Table 7 – Encoded transition table of a state machine that recognizes a combination of 

1220 

Q`2 012 012 012 012 012 012 012 012 012 

Q`1 000 111 222 000 111 222 000 111 222 

x 000 000 000 111 111 111 222 222 222 

Q1 000 0 - - -  - - 000 0 - - -  - - 001 0 - - -  - - 

Q2 000 0 - - -  - - 111 1 - - -  - - 020 0 - - -  - - 

y 000 0 - - -  - - 000 0 - - -  - - 000 1 - - -  - - 

Q1 000 0 - - -  - - 000 0 - - -  - - 001 0 - - -  - - 

Q2 000 0 - - -  - - 111 1 - - -  - - 020 0 - - -  - - 

 

The table corresponds to the structural diagram of a given machine, which consists 

of three parts: to determine the value of the first digit (Fig. 9), the second (Fig. 10, left) 

and the third (Fig. 10, right) digit of the state code. 

The table corresponds to the structural diagram of a given machine, which consists 

of three parts: to determine the value of the first digit (Fig. 9), the second (Fig. 10, left) 

and the third (Fig. 10, right) digit of the state code. 

 

 
Figure 9 – Structural scheme of the machine for determining the value of the first digit 

 

state of the machine 0 1 2 3 

trigger state 
Q1 0 0 0 1 

Q2 1 1 1 1 
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Figure 10 – Structural scheme of the machine for determining the values of the second 

and third digits 

 

The possibility of using direct and reverse multiplexer circuits as a logical basis for 

constructing in three-valued logic structural diagrams of digital devices without memory 

and with memory of any complexity is shown. As an example of using a multiplexer to 

implement 3-valued logic, a structural synthesis of a finite state machine is given, which, 

from a sequence of input signals, detects a given combination and generates an output 

control signal. Using the proposed method for constructing block diagrams of digital 

devices based on k-valued logic, it will be possible to create control signal conditioners 

for constructing various models of discrete-analog representation of data on 

semiconductor indicators. This will increase the capacity, processing speed and display 

of large amounts of information while reducing hardware and energy costs for their 

technical implementation. 
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ОДНОКРОКОВИЙ ВАРІАЦІЙНО-ГРАДІЄНТНИЙ МЕТОД В ЗАДАЧАХ 

ОПТИМАЛЬНОГО ТРАЄКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ З МІНІМАЛЬНОЮ 

ВИТРАТОЮ ПАЛЬНОГО 

 

Значення авіації для сучасного світу взагалі переоцінити неможливо. Вона 

на даний момент єдиний в своєму роді швидкий вид транспорту який значно 

прискорює і покращує світову торгову взаємодію між країнами і вирішує проблеми 

глобального туризму. Областей світової економіки, де успішно застосовується 

повітряний транспорт досить багато. 

Найбільш широко авіаційний транспорт використовується для пасажирських 

перевезень в основному на далекі відстані, в тому числі в міжнародному сполучені. 

До недоліків повітряного транспорту можна віднести: 

 малу вантажопідйомність; 

 високу собівартість і, відповідно, вартість перевезень вантажів (в 

кілька, а часом в десятки разів перевищує вартість перевезення на інших видах 

транспорту). 

Зазначені вище переваги і недоліки повітряного транспорту знаходять 

відображення в певних техніко-економічних показниках, які є основою для 

визначення ефективності і сфер раціонального використання розглянутих способів 

перевезень. До таких показників відносяться  

 протяжність і густота транспортної мережі; 

 регулярність перевезень; 

 швидкість і терміни доставки;  

 собівартість і вартість перевезення; 

 екологічність;  

 капіталомісткість;  

 енергоємність. 

На сьогоднішній день однією з найважливіших характеристик повітряного 
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транспорту є його екологічність [1]. Цей параметр характеризується паливною 

ефективністю. 

Методи оптимального траєкторного управління дозволяють вирішувати це 

завдання, проте їх практичне застосування вимагає розробки ефективних 

обчислювальних алгоритмів планування польотів та їх реалізації в бортових 

системах управління.  

Будемо розглядати задачу оптимізації траєкторії літака в вертикальній 

площині по критерію мінімуму витрат палива при великій дальності польоту. 

Завдання перельоту з мінімальною витратою палива на задану дальність 

формулюється в рамках енергетичного підходу. Рух літака у вертикальній площині 

описується наступними рівняннями: 

, , ( , , )
x

E n V x V m f h V T    ,   (1) 

де 

2

2

V
E h

g
   – питома механічна енергія, V  – швидкість, h  – висота польоту, g  

– прискорення вільного падіння, 
x

n – тангенціальне перевантаження, x  – 

поздовжня координата, m  – маса літака, f  – витрата палива в одиницю часу, T  – 

тяга силової установки [2]. 

Задача полягає в наступному:  необхідно знайти таку траєкторію, щоб при 

заданих початкових умовах 

0 0 0
(0) , (0) , (0)E E x x m m    

і кінцевих умовах 

( ) , ( )
f f f

E t E x t L   

забезпечувалась мінімальна витрата палива. 

Як відомо [3], система рівнянь (3) зводиться до одного рівняння третього 

порядку вигляду: 
3

( )

0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( )
b

j

j
j a

x t a t x t b t x t c t x t H t x d u t  


     . 

Для розв'язання таких рівнянь найчастіше застосовують варіаційні, 

проекційні, градієнтні, різницеві методи, але більш ефективними є методи 

варіаційно-градієнтного типу [4,5]. До таких методів відноситься однокроковий 

варіаційно-градієнтний метод для K - позитивно визначених K - симетричних 

операторів [6]. Алгоритм цього метода не потребує знання спектра 

диференційного оператора і є стійким до збурень.  

Застосування однокрокового варіаційно-градієнтного метода дозволяє 

скоротити розрахункові витрати, що  сприяє більш ефективній роботі бортового 

комп'ютера. Чисельний експеримент показав, що траєкторія польоту, що 

побудована однокроковим варіаційно-градієнтним методом  вже на першій ітерації 

має точність 
410
. 

Згідно з оцінками отриманими в ході експерименту, можемо стверджувати, 
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що однокроковий вараційно-градієнтний метод має високу швидкість збіжності. 

Застосування цього методу в задачах оптимального траєкторного управління з 

мінімальною витратою палива при польотах на велику  дальність дозволять 

підвищити паливну ефективність. Це дозволить зменшити вплив повітряного 

транспорту на погіршення екологічної ситуації і зменшити собівартість 

перельотів. 
 

Список використаних джерел: 

1. Иванова А.Р.  Влияние авиации на окружающую среду и меры по ослаблению 

негативного воздействия // Труды Гидрометцентра России. 2017. Вып. 365. С. 5 – 14. 

2. Тегин А.В. Особенности расчета траекторий большой дальности в задаче о 

перелете самолета с минимальным расходом топлива // Ученые записки цаги. Т. 36. №3–4. 2005. 

с. 86 – 92. 

3. Самойленко А. М. Диференціальні рівняння: Підручник / А. М. Самойленко,. М. 

О. Перестюк, І. О. Парасюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь. 2003, 600 с. 

4. Mashkov О. Improvement of variable-gradient methods in dynamic automatic control 

systems for integral-differential models / O. Mashkov, V. Sobchuk, O. Barabash, H. Shevchenko, 

T. Maisak // Mathematical Modeling and Computing. 2019. Vol. 6, No. 2, pp. 344–357. DOI: 

10.23939/mmc2019.02.344. 

5. Dakhno N. B. Method of applying two-step variational-gradient method to dynamic 

models in decision support systems / N.B. Dakhno, T.V. Maisak, H.V. Shevchenko, O.V.Svynchuk // 

Science and Education a New Dimension Natural, Natural and Technical Sciences. – VII(23), Issue: 

193, 2019. – Budapest, Hungary. – 2019. –pp. 77–79.  https://doi.org/10.31174/SEND-NT2019-

193VII23. 

6. Дахно Н. Б. Методика застосування однокрокового варіаційно-градієнтного 

методу при аналізі диференціальних динамічних моделей СППР / Н.Б. Дахно // Інформаційна 

безпека. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2014. – № 2 (14). 

– С. 150 – 156. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary


Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

23 

 

УДК 004.021 
1 Гаманюк І.М. 

Старший викладач кафедри ІПЗ 
2 Колесник Р.О. 

Магістр 
1,2Державний університет телекомунікацій, м.Київ 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ІМІТАЦІЇ 

ВІЙСЬКОВОЇ ГРИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТРИЧНИХ ІГОР І ТЕОРІЇ 

ЙМОВІРНОСТІ  

 

Анотація: У даній роботі мова йде про використання матричних ігор і 

теорії ймовірності для подальшого створення імітації військової гри. 

Описується про програмне забезпечення імітаційного моделювання JCATS, 

за допомогою якого за основу якого можна взяти імітаційні алгоритми та 

впровадити у військову гру. Військова гра дає можливість планувати етапи 

наступу на противника з аналізом втрат свої та чужих. 

Основна частина 

Останні роки Україна активно обороняється від агресора. Військовим 

потрібно активно вдосконалювати зброю, техніку, різноманітне обладнання та 

інше. Але варто звернути особливу увагу на імітацію бою. Загалом штаб імітує за 

допомогою карти можливі бої які можуть відбутися на тій чи іншій території. У 

військових називають «Військовою грою». Тому основною ідеєю є створення 

програмного забезпечення з використанням матричних ігор з їх оптимізацією. 

У центрі імітаційного моделювання є одна з програм під назвою JCATS. Це 

система імітаційного моделювання (CIM) була створена Лабораторією 

Імітаційного Моделювання при Національній Лабораторії Лоренса Лівермора, 

США та є однією з найпотужніших систем, які представлені сьогодні на ринку 

конструктивних тренажерів. За допомогою цієї гри офіцерський склад та 

військовослужбовці можуть програвати різні версії битви у грі. 

JCATS – це версія 3D гри для звичайних військовослужбовців де кожен 

виконує свою роль. Але не вистачає версії програми, де штаб міг би проектувати 

саму битву з різними підрозділами та вираховувати ймовірності втрат своїх та 

чужих. 

Система JCATS дозволяє достатньо успішно імітувати будь-які дії у різних 

сферах (земля, вода, повітря). 

На етапі підготовки до застосування системи створюється база даних 

тактико-технічних характеристик всіх одиниць та об’єднань. Моделювання 

можливе за рівнями від окремого солдата (одиниці) до армійського корпусу. 

Кожній одиниці бойової техніки або окремому солдату відповідає певний символ, 

який може відображатися на екрані. JCATS дозволяє об'єднувати окремих солдат 

та одиниці бойової техніки у відповідні підрозділи, підрозділи - в частини, частини 

- в з'єднання, з'єднання - в об'єднання. 
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Тому пропонується створити програмний продукт для імітації бою під 

назвою «Військова гра», де офіцерський склад зможе розставити бойові підрозділи 

різних сторін та за допомогою методів матричних ігор дізнатись ймовірний 

розклад бою з втратами. В підсумку за допомогою гри офіцерський склад зможе 

навчитись тактично правильно проектувати бойові дії на реальних боях з 

мінімальними втратами особистого складу. 

Математичне моделювання 

Математичні моделі прийняття рішень в умовах конфлікту, можуть знайти 

широке застосування в військово-тактичних розробках планів операцій. Швидкий 

розвиток ЕОМ забезпечив ефективне вирішення конфліктних ігрових задач. 

Основні напрями досліджень у даній сфері: 

 вироблення рішень певних ігор; 

 розробка методів знаходження рішень; 

 практичні аспекти використання. 

Теорія ігор і теорія оптимального управління дозволяють приймати 

правильні рішення в конфліктних ситуаціях. Найбільш часто при виборі одного 

варіанта дії з багатьох виникають ситуації, в яких беруть участь кілька сторін. Такі 

дії називають конфліктом. В умовах конфлікту приймаючи рішення потрібно 

враховувати рішення супротивника та шукати оптимальну точку для битви. 

Вибір стратегії означає план дій при різних можливих діях противника. 

Очевидно, що стратегії можуть бути більш-менш вдалими. Мірою ефективності 

дій гравця є виграш. Визначити результат різних результатів досить важко. Але в 

даному випадку це необхідно, тому що в теорії ігор розглядається тільки такі ігри, 

в яких програш виражається числовими даними: вартість, бали та інше. 

При описі конфліктної ситуації у військовій справі виникає ряд труднощів у 

зв’язку з описом правил, умов, гравців, стратегій, тобто опис математичної моделі 

майбутніх військових. Завдання полягає в тому, щоб цю конфліктну ситуацію по 

можливості привести до формалізованої гри без значних втрат реальних 

військовослужбовців або техніки, знайти метод вирішення такої моделі, провести 

розрахунки. У даному випадку ми можемо застосувати матричну гру з чистою 

стратегією. 

Реалізуючи матричну гру при розробці військової імітаційної гри, командир 

підрозділу зможе розрахувати оптимальне рішення для ведення бою. Система 

допоможе розрахувати, а правильний вибір зробить командир враховуючи 

розрахунки системи. 
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ПАРАЛЕЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ПОШУКУ ГРАНИЦІ ДВОВИМІРНОЇ 

ГЕОМЕТРИЧНОЇ ОБЛАСТІ, ЗАДАНОЇ НЕЯВНОЮ ФУНКЦІЄЮ 

 

Чисельний аналіз крайових задач вимагає створення сіткових моделей 

вихідних геометричних областей складної форми. У випадку, коли геометрична 

область описана із застосуванням неявних функцій (наприклад, R-функцій), 

побудова її дискретної моделі істотно ускладняється, оскільки пошук точок, що 

належать границі області, є нетривіальною задачею. Запропоновано паралельний 

алгоритм пошуку границі двовимірної геометричної області, описаних із 

застосуванням R-функцій. 

Ключові слова: геометрична область, дискретна модель, R-функція, метод 

скінченних елементів, паралельні обчислення. 

 

Чисельний аналіз крайових задач із застосуванням методу скінченних 

елементів передбачає створення дискретних моделей геометричних областей 

складної форми. На практиці проблема автоматичної генерації скінченно-

елементної моделі може бути поділена на дві окремі задачи:  

1) формалізація опису вихідної геометричної області у формі, прийнятній 

для подальшої автоматичної обробки;  

2) побудова сіткового моделі на основі раніше отриманого формального 

опису вихідної геометричної області.  

Перша задача є достатньо складною, особливо для геометричних областей 

нестандартної форми. На практиці для її розв’язання частіше за все 

використовують так звані поверхневий підхід або конструктивну блокову 

геометрію [1]. Головним недоліком цих класичних підходів є висока складність 

створення моделі для геометричних областей нетипової або складної форми.  

Універсальним способом формального опису геометричної області Ω 

довільної форми є побудова функції 𝐹(𝑥), для якої виконуються наступні 

співвідношення: 𝐹(𝑥)  ≥ 0, якщо 𝑥 ∈  Ω  (𝐹(𝑥) =  0, якщо 𝑥 розташована на 

границі Ω), і 𝐹(𝑥) < 0, якщо 𝑥 ∉ Ω. Як було показано академіком В. Л. Рвачовим, 

функцію 𝐹(𝑥) для будь-якої геометричної області Ω можна сконструювати за 

допомогою набору елементарних математичних функцій і логічних операцій над 

ними [2]. Але практичне застосування такого підходу потребує вирішення низки 

задач, найскладнішою серед яких є пошук опорної множини точок, що належать 

границі неявно заданої за допомогою 𝐹(𝑥)  геометричної області. Ця задача на 

сьогодні є актуальною і потребує розробки відповідних ефективних підходів та 

алгоритмів [3]. 
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Одним з можливих способів побудови множини точок, що належать границі 

Ω, неявно заданій у вигляді 𝐹(𝑥), є покрокове сканування, коли точки на границі 

Ω знаходяться з умови перетину певної наперед заданої фонової сітки і границі 

вихідної області. Тобто будується множина точок, що належать фоновій сітці, і для 

яких виконується умова 𝐹(𝑥) =  0 (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Побудова опорної множини вузлів на границі області із 

застосуванням фонової сітки 
 

 Як видно з рис. 1, при великому кроці фонової сітки можлива істотна 

втрата точності апроксимації границі вихідної області Ω. Зменшення ж кроку 

приведе до збільшення часу роботи алгоритму. Для підвищення ефективності 

алгоритму пошуку опорних вузлів пропонується розбиття фонової сітки на  

𝑛 = 𝑘 − 1 прямокутних підобластей, де 𝑘 – доступна в обчислювальній системі 

кількість потоків виконання. Для кожної підобласті вищеописаний алгоритм 

запускається в окремому потоці. Такий підхід дасть змогу зменшити загальний час 

пошуку точок на границі неявної області при збільшенні кількості граток фонової 

сітки. Уточнення положення вузлів на границі вихідної області можна досягти 

визначивши ділянки границі, де співвідношення кутів між векторами нормалі до 

сусідніх граничних елементів або їх довжин більше деякого наперед заданого 

параметра. 
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РОЗПІЗНАВАННЯ УВАГИ КОРИСТУВАЧА ДО ПРИСТРОЮ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ЗОРОВОГО КОНТАКТУ 

 

Методи розпізнавання образів набувають велику популярність в сучасному 

світі, але кожен з підходів вимагає детального огляду застосування, оскільки 

кожен з них має свої обмеження та вимоги до використання. Враховуючи 

поставлену мету наукової роботи було виявлено, що дану комплексну задачу 

можна виконати застосовуючи комбінацію на основі двох підходів, а саме методу 

на основі зовнішнього вигляду та методу на основі моделей.  

Метод на основі зовнішнього вигляду реалізується за допомогою машинного 

навчання [1], а саме він складається з двох етапі: 

1. Тренування 

2. Класифікація 

Метод на основі моделей вираховує математичну інформацію орієнтації 

об’єктів у просторі та співставляє її з геометричними параметрами об’єкта. 

Класифікатори на основі ознак Хаара[2] добре себе зарекомендували для 

розпізнавання обличь на зображенні. Саме цей вид класифікаторів було визначено 

для подальшої реалізації алгоритму. Навчання класифікатора відбувається на 

основі відкритої бібліотеки OpenCV, яка має вбудований метод, що дозволяє 

навчити класифікатор Хаара використовуючи вибірку з позитивних та негативних 

зображень з об’єктом, що планується класифікувати. В нашому випадку це вибірка 

з позитивних зображень на яких є присутні зорові органи користувача та 

негативних, на яких вони відсутні.  

 
Рис.1. Признаки Хаара на прикладі  визначення обличчя 

Для початку роботи з вхідним зображення слід застосувати калібрування 
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пристрою. Цей процес передбачає виявлення спотворень та зіставлення величин 

камери (пікселів) до реальних фізичних величин. Для виявлення викривлень 

беруться до уваги радіальні та тангенціальні фактори, нижче наведене визначення 

коректних величин: 

𝑥𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 = 𝑥(1 + 𝑘1𝑟2 + 𝑘2𝑟4 + 𝑘3𝑟6) 

𝑌𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 = 𝑌(1 + 𝑘1𝑟2 + 𝑘2𝑟4 + 𝑘3𝑟6) 
Відповідно до цього для кожного існуючого пікселя, якому відповідають 

координати розташування y та x трансформуються у нові на основі вище наведеної 

формули, також такі самі перетворення здійснюються для тангенціального 

спотворення що зумовленими так званими ефектами як «риб’яче око» та «бочка» 

Визначений класифікатор застосовується для визначення об’єкті на 

зображенні. Для цього використовуючи  програмне середовище Python та 

бібліотеку OpenCV. Вхідне зображення переводиться у чорно-білий  формат для 

уникнення складнощів у визначення обличчя на великій палітрі кольорів. 

Трансформоване зображення передається ви визначений класифікатор та 

результатом цього обчислення є множина з координатами розміщення об’єктів, що 

являє собою координати лівого верхнього кута першого входження пошукового 

об’єкта та його довжина та ширина. 

{𝑋, 𝑌, 𝑊, 𝐻}, де 𝑋 − координа по осі 𝑋, 𝑌 − координа по осі 𝑌, 𝑊
− ширина визначеного обєекту, 𝐻 − висота визначеного обєкту. 

Наступним етапом є визначення ряду елементів, а саме: 

1. Центр розміщення зіниць ока 

2. Розміщення та фізичні параметри повік 

3. Границі зіниці ока 

Ці параметри необхідні для подальшого виявлення  вектора напрямку 

погляду користувача. 

Для визначення центру зіниць ока було використано алгоритм локалізації 

центру зіниць ока на основі градієнтів [3]. Цей алгоритм описує математичний 

зв'язок між можливим центром та орієнтаціями усіх градієнтів зображення. 

𝑐∗ = arg max {
1

𝑁
∑(𝑑𝑖

𝑇𝑔𝑖)
2

𝑁

𝑖=1

} , 𝑑𝑖 =
𝑥𝑖 − 𝑐

||𝑥𝑖 − 𝑐||
2

, ∀𝑖: ||𝑔𝑖||
2

= 1, 

 де 𝑐∗ − це оптимальний центр кругового об′єкту в позиції пікселів 𝑥𝑖 
(1) 

 
Рис.2. Принцип роботи алгоритму локалізації центру зіниць ока 
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Визначення розміщення повік виконується за допомогою геометричних 

перетворень, накладання масок еліпса для визначення геометричних параметрів 

об’єкта та фільтрів для усунення непотрібних елементів , таких як зіниці та 

райдужної оболонки  на отриманому зображення що було визначено за допомогою 

класифікатора. 

Наступним етапом є визначення границь зіниці ока, що включає в себе рядь 

операцій, а саме: 

 Визначення множини величин кутів, які можна ігнорувати при 

проведенні пошуку 

 Препроцесинг зображення (накладення медіанного фільтра та зміна 

палітри кольорів) 

 Геометричні перетворення (переведення в полярну систему 

координат) 

 Застосування Гаусового фільтру  

 Визначення максимального та мінімального радіусів та фільтрація за 

допомогою фільтру Гебора 

 Визначення отриманих параметрів фільтра як точки границь зіниць ока 

Отримавши інформації з вище описаних операцій застосуємо її для 

отримання векторів напрямку погляду, для цього використовуємо алгоритм 

Алгоритм B2AC [4] визначення форми еліпса на основі точок отриманих з 

попередніх етапів.  

Використовуючи інформацію отриману з калібрування камери, отриманий в 

попередніх обчислювання еліпс, центр рогівки та краї зіниць виконуємо 

геометричні обчислення для отримання вектору напрямку погляду 

𝑍𝑐 = 𝑅 ∗ 2 ∗
𝐹𝑧

𝐻
, де 𝑍𝑐 − центр зіниці по вісі 𝑍 (мм), 𝑅 −

радіус рогівки (6мм), 𝐹𝑧 − фокусна відстань по вісі 𝑍, 𝐻 − висота еліпса (2) 

𝑋𝑐 =  
−𝑍𝑐∗𝐸𝑥

𝐹𝑧
,   𝑋𝑐 − центр зіниці по вісі 𝑋 (мм), 𝐸𝑥 −

координати еліпса по осі 𝑋 (3) 

𝑌𝑐 =  
𝑍𝑐∗𝐸𝑦

𝐹𝑧
, де 𝑋𝑐 − центр зіниці по вісі 𝑌 (мм), 𝐸𝑦 −

координати еліпса по осі 𝑌  (4) 

𝑉𝑥 = sin(𝜃) ∗ cos(𝜓) , де 𝜃 − acos (
𝐸𝑤

𝐸ℎ
) , де 𝜓 − 180 ∗ (𝐸𝑎 + 90), де 𝐸𝑤 −

довжина еліпса, 𝐸ℎ − висотка еліпса, 𝐸𝑎 − кут еліпса   (5) 

𝑉𝑦 = −sin(𝜃) ∗ sin(𝜓) (6) 

𝑉𝑧 = −cos(𝜃) (7) 
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Рис.3. Результат роботи алгоритму розпізнавання погляду користувача 
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МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Українські підприємства, які орієнтуються на тенденції ринку, повинні 

постійно переглядати підходи щодо стратегічного управління та планування 

розвитку. Актуальними для впровадження у практику управління сучасним 

підприємством є такі методології: 1) управління за цілями (Management By 

Objectives); 2) формування стратегічних цілей за технологією SMART (Specific, 

Measurable, Achievable, Result-oriented, Time-based); 3) управління 

результативністю та ефективністю підприємства з використанням ключових 

показників (KPI – Key Performance Indicators); 4) управління за бізнес-процесами; 

5) управління якістю (Total Quality Management). Необхідно проводити 

коригування методології стратегічного планування для підвищення ефективності 

планів розвитку сучасного підприємства. Зокрема, для цього треба вирішити одну 

з основних проблем це реалізація стратегічних планів та досягнення цілей 

розвитку. Головною причиною її виникнення є відсутність інтеграції систем 

стратегічного, тактичного та оперативного планування. Для її вирішення 

запропоновано інформаційну технологію (ІТ) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Функціональна модель IT планування розвитку підприємства 
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У результаті реалізації ІТ здійснюється розробка програми розвитку 

підприємства, яка є комплекс планів за роками стратегічного періоду [1, 2]. 

Основою планів є система KPI, яка включає показники стратегічного, тактичного 

та оперативного рівнів управління. Розроблено математичне забезпечення ІТ, яке 

має такі складові [1]: 

– технологія формування можливих стратегічних цілей, яка базується на 

методі аналізу ієрархій (МАІ), експрес-аналізі та інших експертних методах; 

– технологія вибору планової стратегічної мети на основі побудови та 

аналізу траєкторій розвитку підприємства. Використано експертні методи, метод 

послідовного аналізу варіантів (ПАВ) та моделі багатокритеріальної оптимізації; 

– метод побудови системи КРІ, в якому за допомогою методів 

багатокритеріальної оптимізації, ПАВ та експертного аналізу проводиться 

декомпозиція КРІ стратегічного рівня до показників тактичного та оперативного 

рівня, здійснюється визначення планових значень усіх КРІ; 

– метод розробки інвестиційної програми, який включає: 1) технологію 

визначення ситуації на ринку інвестицій на основі когнітивного аналізу, методів 

прогнозування та експертних методів; 2) технологію формування інвестиційної 

політики підприємства; 3) технологію формування портфеля інвестицій, яка 

складається з моделі формування портфеля проектів розвитку у межах внутрішньої 

інвестиційної діяльності підприємства, моделі управління фінансовими 

інвестиціями та технології формування портфеля проектів різних компаній, що 

реалізуються у межах зовнішньої інвестиційної діяльності. Основним 

математичним інструментарієм є багатокритеріальна оптимізація, теорія 

корисності, МАІ та експертні методи. 

– метод розробки програми фінансування проектів розвитку, який має такі 

складові: 1) методика визначення фінансового стану підприємства; 2) модель 

визначення раціонального співвідношення власних та позикових коштів; 

3) технологія вибору фінансових джерел; 4) метод побудови схем фінансування 

проектів розвитку, який включає математичні моделі побудови схем фінансування 

проектів з залученням коштів різних фінансових джерел, а також включає 

технологію вибору схеми фінансування інвестиційних проектів. 

Отже, розроблена ІТ дозволяє здійснити інтеграцію планування різних 

рівнів. ІТ є основою системи управління ефективністю – Enterprise Performance 

Management (EPM) [2]. Основне призначення EPM-систем полягає у інформаційно-

аналітичному, математичному, алгоритмічному забезпеченні процесу прийняття 

рішень щодо управління розвитком підприємства. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КИТАЙСЬКИХ 

ВИКЛАДАЧІВ В УКРАЇНІ 

 

У просуванні Ініціативи "Один пояс і один шлях" Китай посилює обмін та 

співпрацю між організаціями країн-партнерів, організовує діяльність з 

громадського інтересу щодо освіти, охорони здоров'я, зменшення бідності, 

біорізноманіття та екологічного захисту на благо населення та покращує 

виробництво та стан життя бідних районів вздовж поясу і шляху. Посилюється 

міжнародний обмін і співпраця в галузі освіти, культури і ЗМІ, а також 

використовується позитивна роль Інтернету та нових засобів масової інформації 

для сприяння гармонійному і дружньому культурному середовищу та громадській 

думці [1 – 3]. 

Мегапроектом "Один пояс і один шлях" передбачено економічний масштаб - 

21 трлн доларів США. Це означає необмежений потенціал спільних міжнародних 

проектів та програм між Китаєм та країнами-партнерами. У кожній країні, в кожній 

галузі співпраці своя специфіка, а тому управління компетенціями розвитку 

організацій-партнерів на основі проектів та програм відіграє величезну роль в 

управлінні міжнародними колективами, що задіяні в спільній реалізації. 

Розглянемо конкретний приклад спільної програми в сфері освіти: підвищення 

професійної компетентності китайських викладачів Янченського політехнічного 

інституту на базі Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка 

(Україна). Група викладачів відібрана для проходження навчання в аспірантурі для 

отримання рівня Ph.D. Базовими для відбору було взято 5 критеріїв: 

загальнокультурний, загальнопрофесійний, комунікативний, особистісний, 

саморозвиток та самоосвіта (рис. 1). По кожному критерію було проведено 

експертну оцінку від 0 до 10 балів.  

 

  
Рисунок 1 –  Критерії відбору Янченського політехнічного інституту для 

Загальнокультурний критерій

Загальнопрофесійний критерій

Комунікативний критерій

Особистісний критерій

Критерій саморозвитку та 
самоосвіти
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підвищення професійної компетентності викладачів 

 
Рисунок 2 – Пелюсткова діаграма відбору викладачів Янченського 

політехнічного інституту для підвищення професійної компетентності 

Мінімальний ліміт відбору складає 5 балів по кожному з критеріїв. На 

пелюстковій діаграмі (Рис. 2) представлені результати компетентісного відбору 

трьох викладачів для участі в програмі підвищення кваліфікації.  Вчитель 2 за 

загальнокультурний критерій має 4 бали, тим самим його кандидатура не пройшла 

відбір. Інші два викладачі ввійшли в коридор відбору. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИБОРУ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

 
В умовах сьогодення, коли на ринку представлено велику кількість спеціалізованих 
систем, постає проблема ефективного вибору системи управління проектами. 
Кожна з систем має свої унікальні параметри та особливості застосування, в 
свою чергу кожне підприємство, що потребує ефективного управління та 
ставить за мету впровадження такої системи вирізняється особливостями 
функціонування та управління. Від ретельного вибору системи управління 
проектами залежить якість впровадження та використання системи 
підприємство. 
Ключові слова: проект, управління, система, метод аналізу ієрархій (МАІ), 
підприємство. 
 

Метод аналізу ієрархій (МАІ) – математичний інструмент системного 
підходу до складних проблем прийняття рішень. [1] Він базується на ієрархічному 
представленні елементів, що визначають суть проблеми. Проблема розбивається 
на більш прості складові з наступним оцінюванням особою, що приймає рішення 
(ОПР) відносного ступеня взаємодії елементів одержуваної ієрархічної структури. 
В основу МАІ разом з математикою закладено і психологічні аспекти. Він не 
пропонує ОПР якого-небудь «правильного» рішення, а дозволяє йому в 
інтерактивному режимі знайти такий варіант (альтернативу), який якнайкраще 
узгоджується з його розумінням суті проблеми і вимогами до її розв’язання.  

Система управління проектами (Програмне забезпечення для управління 
проектами) — визначення для комплексного програмного забезпечення, що 
включає в себе програми для планування завдань, складання розпису, контролю 
ціни і управління бюджетом, розподілу ресурсів, спільної роботи, спілкування, 
швидкого управління, документування та адміністрування системи, яке 
використовуються спільно для управління великими проектами. [2] 

Широкий асортимент систем управління проектами, що представлено на 
ринку, ставить задачі вибору тієї, яка задовільнить потреби підприємства. Кожна з 
представлених на ринку систем має свої переваги та недоліки, має набір 
функціональних характеристик та параметрів, особливості використання та 
впровадження, перспективи розвитку, тощо. 

Використання МАІ при прийнятті рішення вибору системи управління 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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проектами дозволить ОПР проаналізувати важливі для компанії параметри та 
вимоги до системи, визначити їх пріоритети та прийняти рішення, щодо вибору 
системи.  

Для порівняння та вибору при впровадженні було найбільш поширені 
системи, що використовуються на ринку та відповідають критичним вимогам: 
Microsoft Project, Zoho Projects, Project Kaiser, Wrike, Basecamp та LiquidPlanner. [3] 

Ставимо завдання: за допомогою методу аналізу ієрархій (МАІ) прийняти 
рішення щодо оптимального вибору однієї із систем управління проектами для 
підприємства, що займається виробничою діяльністю, має складну організаційну 
структуру, та веде одночасно десятки проектів.  

На першому етапі необхідно побудувати ієрархію «цілі – критерії – 
альтернативи». Для прийняття рішення обрати ті критерії, що найбільш важливі 
для конкретного підприємства. Вирішити задачу з використанням пакету MS 
Excel. Будуємо багаторівневу ієрархію вибору системи (рис.1.). 

Вибір системи 
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Рисунок 1 – Багаторівнева ієрархія вибору системи 
Мета – обрати систему; 
Критерії: 

 Інтерфейс; 

 Рівні доступу до інформації; 

 Побудова звітності; 

 Простота налаштування; 

 Незалежність від OS; 

 Мобільність використання; 

 Контроль завантаженості ресурсів; 

 Контроль часу; 
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 Контроль документообігу та версій; 

 Спілкування; 

 Діаграма Ганта; 

 Інтеграція з email; 

 Синхронізація з поширеними сервісами; 

 Підлаштування під специфіку задач; 

 Швидкість роботи; 

 Наявність безкоштовної версії; 

 Вартість. 
Альтернативи (варіанти рішень) – Microsoft Project [4], Zoho Projects [5], 

Project Kaiser [6], Wrike [7], Basecamp [8] та LiquidPlanner [9].  
Після побудови ієрархії необхідно визначити пріоритети усіх вузлів 

структури. Розподіл пріорітетів виконується експертною групою фахівців, що 
задіяні в впровадженні, використанні, супроводі системи та експертів як 
предметної галузі підприємства, так і в сфері використання систем управління 
проектами. Визначені показники математично обробляються. Пріоритети, як 
безрозмірні величини, що набувають значень від нуля до одиниці та дозволяють 
обґрунтовано порівнювати різнорідні чинники, що є характерною особливістю 
МАІ. Чим більша величина пріоритету, тим значимішим є елемент, що йому 
відповідає. Сума пріоритетів елементів, підлеглих одному елементу вищого рівня 
ієрархії, дорівнює одиниці. Пріоритет мети за визначенням дорівнює 1. 

Елементи кожного рівня ієрархії порівнюються попарно відносно 
інтенсивності їх впливу на спільну для них характеристику. Для цього будують 
матриці попарних порівнянь для всіх елементів-нащадків відповідного 
батьківського елемента. Попарні порівняння реалізуються в термінах домінування 
одного елемента над іншим з використанням оцінок за дев’ятибальною шкалою, 
що виражаються цілими числами, поданими в таблиці. 

Таблиця 1. Оцінювання переваг критеріїв 
Відносна 

важливість 
Визначення Пояснення 

1 Рівна важливість Однаковий внесок двох параметрів 
3 Помірна перевага 

одного над іншим 
Досвід і судження дають легку перевагу 
одному параметру над іншим 

5 Суттєва або 
несуттєва перевага 

Досвід і судження дають значну перевагу 
одному параметру над іншим 

7 Значна перевага Одному параметру дається настільки 
сильна перевага, що він стає практично 
значним 

9 Дуже сильна 
перевага 

Очевидність переваги параметру над 
іншим підтверджується найсильніше 

2, 4, 6, 8 Проміжні рішення 
між двома сусідніми 
міркуваннями 

Застосовуються в компромісному 
випадку 
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Таблиця 2. Матриця попарних порівнянь критеріїв 
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Інтерфейс 1 2 1/5 1 1/3 1 1/3 1/3 1 2 1/6 1/3 1 3 1/2 5 2 0,80 0,04 1,3252 

Рівні доступу 
до інформації 

1/2 1 1 2 1/2 1/4 1/3 1/2 1/3 2 1/6 2 3 3 2 1/4 2 0,83 0,04 1,32970 

Побудова 
звітності 

5 1 1 2 3 1 1/4 1 2 1/3 1/5 2 4 2 1/5 1/3 2 1,05 0,05 1,46726 

Простота 
налаштування 

1 1/2 1/2 1 2 1/2 1/5 1/2 1/2 2 1/4 3 2 1 2 1/2 2 0,86 0,04 1,18510 

Незалежність 
від OS 

3 2 1/3 1/2 1 1/8 1/4 1/5 1/2 1/3 1/5 2 1/3 3 1/4 2 1/2 0,58 0,03 1,324640 

Мобільність 
використання 

1 4 1 2 8 1 2 1 4 1/4 3 1/3 2 1/5 1/3 1/6 2 1,11 0,06 1,59286 

Контроль 
завантаженості 
ресурсів 

3 3 4 5 4 1/2 1 4 1 2 1/4 3 5 1 1/5 1/3 2 1,53 0,08 1,58970 

Контроль часу 3 2 1 2 5 1 1/4 1 3 2 1/4 5 6 3 2 1/2 3 1,67 0,09 1,45111 

Контроль 
документообіг
у та версій 

1 3 1/2 2 2 1/4 1 1/3 1 1/4 1/2 1/3 2 3 3 1/4 1/7 0,78 0,04 1,37686 

Спілкування 1/2 1/2 3 1/2 3 4 1/2 1/2 4 1 1/5 5 2 4 3 1/2 1/3 1,19 0,06 1,429674 

Діаграма 
Ганта 

6 6 5 4 5 1/3 4 4 2 5 1 4 3 5 6 5 9 3,62 0,19 4,36313 

Інтеграція з 
email 

3 1/2 1/2 1/3 1/2 3 1/3 1/5 3 1/5 1/4 1 1/3 1/4 1/4 1/2 1/2 0,53 0,03 1,168711 

Синхронізація 
з поширеними 
сервісами 

1 1/3 1/4 1/2 3 1/2 1/5 1/6 1/2 1/2 1/3 3 1 1/3 1/2 1 1/5 0,52 0,03 1,151644 

Підлаштуванн
я під специ-
фіку задач 

1/3 1/3 1/2 1 1/3 5 1 1/3 1/3 1/4 1/5 4 3 1 1/3 1/4 1/6 0,58 0,03 1,268536 

Швидкість 
роботи 

2 1/2 5 1/2 4 3 5 1/2 1/3 1/3 1/6 4 2 3 1 2 3 1,37 0,07 1,573465 

Наявність 
безкоштовної 
версії 

1/5 4 3 2 1/2 6 3 2 4 2 1/5 2 1 4 1/2 1 1/4 1,34 0,07 1,620987 

Вартість 1/2 1/2 1/2 1/2 2 1/2 1/2 1/3 7 3 1/9 2 5 6 1/3 4 1 1,10 0,06 1,702051 

Суми по 
стовбцях 

32,03 31,17 27,28 26,83 44,17 27,96 20,15 
16,9
0 

34,50 23,45 7,44 43,00 42,67 42,78 22,40 23,58 30,09 19,44 1,00 26,92 
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Якщо елемент А домінує над елементом Б, то клітина, що відповідає рядку 
А і стовпцю Б, заповнюється цілим числом, а клітина, що відповідає рядку Б і 
стовпцю А, заповнюється зворотним до нього числом (дробом). Якщо елемент Б 
домінує над елементом А, то відбувається зворотне. Якщо вважається, що 
елементи А і Б однакові, то в обидві позиції ставиться одиниця. Всі порівняння 
заносяться в верхню частину таблиці 2, нижня частина – це обернені значення 
верхніх визначень. 

Окремо необхідно порівняти альтернативні рішення по кожній з 
представлених систем за кожним з параметрів вибору системи (таблиці 3-6). При 
порівнянні необхідно обчислити вектор пріоритетів по кожній матриці (головний 
власний вектор), який вносимо у відповідні таблиці.  

Для визначення числового значення глобальних пріоритетів потрібно суму 
оцінок експертів по відповідному стовпчику помножити на відповідне значення із 
нормованого вектора.  

Аналогічно обчислюємо компоненти власних векторів, нормовані вектори, 
вектори локальних пріоритетів та власні значення матриць (λmax) для критеріїв 
«Інтерфейс»; «Рівні доступу до інформації»; «Побудова звітності»; «Простота 
налаштування»; «Незалежність від OS»; «Мобільність використання»; «Контроль 
завантаженості ресурсів»; «Контроль часу»; «Контроль документообігу та версій»; 
«Спілкування»; «Діаграма Ганта»; «Інтеграція з e-mail»; «Синхронізація з 
поширеними сервісами»; «Підлаштування під специфіку задач»; «Швидкість 
роботи»; «Наявність безкоштовної версії». λmax використовується для оцінки 
узгодженості, що відображає пропорційність переваг. Чим ближче λmax до n, тим 
більше узгоджений результат. 

 
 

Таблиця 3. Матриця попарних порівнянь альтернатив за критерієм «Інтерфейс» 
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MS Project 1 1/3 2 1/3 1/3 1/4 0,514361 0,035473146 0,51 

Zoho Projects 3 1 3 2 3 1/2 1,732051 0,384900179 1,73 

Project Kaiser 1/2 1/3 1 3 2 1 1 0,127659574 1,00 

Wrike 3 1/2 1/3 1 3 1/4 0,849191 0,079611625 0,85 

Basecamp 3 0,3333 1/2 1/3 1 2 0,832683 0,084679645 0,83 

LiquidPlanner 4 2 1 4 1/2 1 1,587401 0,31748021 1,59 

Суми 14,50 4,50 7,83 10,67 9,83 5,00 4,095602 0,627644525 6,52 
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Таблиця 4. Матриця попарних порівнянь альтернатив за критерієм «Рівні доступу 
до інформації» 

Рівні доступу 
до інформації 
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MS Project 1 3 1 1/2 1/3 1/4 0,707107 0,062391775 0,71 

Zoho Projects 1/3 1 3 2 1/2 3 1,200937 0,167572598 1,20 

Project Kaiser 1 1/3 1 1 1/2 3 0,89 0,106907846 0,89 

Wrike 2 1/2 1 1 2 3 1,348006 0,252751154 1,35 

Basecamp 3 2 2 1/2 1 1/4 1,069913 0,128389583 1,07 

LiquidPlanner 4 1/3 1/3 1/3 4 1 0,916486 0,087284421 0,92 

Суми 11,33 7,17 8,33 5,33 8,33 10,50 4,146949 0,589623373 6,13 

Таблиця 5. Матриця попарних порівнянь альтернатив за критерієм «Побудова 
звітності» 
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MS Project 1 3 2 1/3 1/3 1/4 0,741836 0,062690398 0,74 

Zoho Projects 1/3 1 3 1/3 1/5 1/2 0,5673 0,039579101 0,57 

Project Kaiser 1/2 1/3 1 3 2 1 1 0,127659574 1,00 

Wrike 3 3 1/3 1 3 1/4 1,144714 0,127190471 1,14 

Basecamp 3 5 1/2 1/3 1 2 1,30766 0,185923292 1,31 

LiquidPlanner 4 2 1 4 1/2 1 1,587401 0,31748021 1,59 

Суми 11,83 14,33 7,83 9,00 7,03 5,00 3,453851 0,357119545 6,35 

Таблиця 6. Матриця попарних порівнянь альтернатив за критерієм «Контроль 
завантаженості ресурсів» 

Контроль 
завантаженості 

ресурсів 
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MS Project 1 2 3 5 4 4 2,798166 1,104539374 2,80 

Zoho Projects 1/2 1 2 3 4 3 1,817121 0,41142353 1,82 

Project Kaiser 1/3 1/2 1 2 1 1/3 0,693361 0,066034407 0,69 

Wrike 1/5 1/3 1/2 1 1/4 2 0,505407 0,032606919 0,51 

Basecamp 1/4 0,25 1 4 1 1/3 0,660901 0,049879326 0,66 

LiquidPlanner 1/4 1/3 3 1/2 3 1 0,849191 0,079611625 0,85 

Суми 2,53 4,42 10,50 15,50 13,25 10,67 5,814056 1,61460423 7,32 
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Аналогічні таблиці розробляємо для інших критеріїв вибору, які визначені, 
як основні параметри прийняття рішення. 

На завершальному етапі аналізу виконується синтез (лінійна згортка) 
пріоритетів на ієрархії, в результаті якої обчислюються пріоритети альтернативних 
рішень відносно головної мети (таблиця 7).  

 
Таблиця 7. Розрахунки глобальних пріоритетів альтернатив 
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MS Project 0,04 0,06 0,06 0,07 0,08 0,06 1,10 0,57 0,37 0,02 0,96 0,15 0,57 0,04 0,08 0,06 0,02 0,38 

Zoho Projects 0,38 0,17 0,04 0,37 0,28 0,96 0,41 0,50 0,53 0,53 0,41 0,18 0,32 0,38 1,38 0,04 0,96 0,49 

Project Kaiser 0,13 0,11 0,13 0,07 0,19 0,10 0,07 0,06 0,06 0,14 0,04 0,11 0,08 0,13 0,12 0,13 0,11 0,09 

Wrike 0,08 0,25 0,13 0,19 0,15 0,12 0,03 0,05 0,03 0,11 0,07 0,15 0,08 0,08 0,10 0,13 0,09 0,10 

Basecamp 0,08 0,13 0,19 0,08 0,12 0,07 0,05 0,09 0,11 0,38 0,07 0,15 0,08 0,08 0,06 0,19 0,17 0,12 

Liquid-Planner 0,32 0,09 0,32 0,19 0,14 0,13 0,08 0,09 0,14 0,09 0,05 0,10 0,08 0,32 0,05 0,32 0,14 0,14 

 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,06 0,08 0,09 0,04 0,06 0,19 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07 0,06  

При допустимих показниках узгодженості вибирається варіант рішення з 

найбільшим значенням глобального пріоритету.  

Отже, за отриманими результатами можна зробити висновок, що перевагу 

отримала альтернатива №2, а саме система управління проектами Zoho Projects з 

остаточним рейтингом 0,49. Переважаючими критеріями при даному виборі стали: 

контроль завантаженості ресурсів та діаграма Ганта зі значенням 7,32. 

Для кожного окремого підприємства при виборі системи управління 

проектами необхідно обирати з представлених на ринку систем, ті які задовільнять 

висунутим до системи вимогам. Аналіз систем проводити за параметрами, що 

являються критичними для використання системи. В експертну групу необхідно 

включати фахівців, що володіють знаннями в сфері управління проектами, 

використання систем управляння проектами, та фахівцями предметної галузі 

підприємства. 

Ретельний підбір систем, параметрів та фахівців, дозволить підібрати з 

використанням методу аналізу ієрархій систему, що найбільше відповідає 

функціям управління обраного підприємства, забезпечить підвищення 

конкурентоспроможності та розвиток підприємства вцілому. 
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МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОЕКТІВ 

 

Сьогодні проектна діяльність відбувається в умовах підвищеної 

турбулентності зовнішнього середовища, що значно збільшує рівень 

невизначеності та ризиків. Така ситуація може призвести до появи певних 

відхилень від цілей чи планових показників проекту, відповідно знизивши ефект 

від реалізації проекту чи зменшивши певні очікувані вигоди. Таким чином, від 

управління ризиками на етапах підготовки та реалізації проекту безпосередньо 

залежить його результат та отримання прибутків від продукту проекту в 

майбутньому. Завдання дослідження полягає у дослідженні основних методів 

зниження ризиків підготовки та реалізації проектів.  

У ринковій економіці ризик є невід’ємним атрибутом господарювання. 

Невизначеність призводить до того, що уникнути ризику неможливо. Необхідно 

навчитися передбачати ризик, оцінювати його розміри, планувати заходи по його 

запобіганню та не перевищувати допустимих меж. Планування та реалізація 

проектів  відбувається в умовах невизначеності, що породжується зміною 

внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Ризики, що виникають в процесі підготовки та реалізації проектів потребують 

негайної реакції та прийняття рішень щодо їх зниження. Як зазначено в [9; c. 121] 

за джерелами виникнення ризики класифікуються на: політичні, господарські, 

форс-мажорні. В залежності від причин виникнення ризики класифікують на такі 

групи: зовнішні, внутрішні, інші ризики.  

Напрями зниження та протидії ризикам можна поділити на:  технічні,  правові 

та організаційно-економічні методи [13]. Так, наприклад, на думку Корецької О.В. 

[4] до організаційних методів зниження ризику відносять: відхилення ризику, 

недопущення збитків, мінімізація збитків, передача контролю за ризиком, метод 

розподілу ризиків, пошук інформації, контроль або опанування ризиком. Рішняк 

І.В. [11, с. 469] вважає, що зменшити ризик можливо за рахунок підвищення 

інформативності; гнучкості планування;  мінімізування помилкової поведінки; 

технічного забезпечення. 

В роботі [14] зазначено, що процес управління ризиками ІТ-проекту включає 

розробку концепції щодо управління ризиками; планування заходів реагувань на 

ризикові події; організація і контроль мір реагування на ризикові події; аналіз 

стану та регулювання мір щодо зниження ризиків; завершення управління 

ризиками в проекті. 
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Згідно із PMBOK управління ризиками проекту відбувається у 7 етапів:  

1. Планування управління ризиком – процес визначення способів управління 

ризиками проекту. 2. Ідентифікація. На цьому етапі передбачено виявлення 

ризиків, які можуть перешкодити цілям проекту. 3. Якісний аналіз ризику – 

визначення пріоритетності  проектних ризиків, оцінки та комбінування 

ймовірності їх виникнення та впливу, а також інші характеристики.  

4. Кількісний аналіз ризиків – аналіз впливів індивідуальних ризиків проекту та 

невизначеності на цілі проекту. 5. Планування реагування на ризик – це етап 

управління проектом та розроблення заходів для боротьби із ризиками. Основними 

стратегіями управління ризиками на цьому етапі є mitigate – боротьба з ризиком, 

беручи відповідальність за нього на себе; accept – прийняття відповідальності за 

наслідки ризику на себе, але нічого не робимо, залишаємо все як є; transfer – 

перенесення відповідальності за наслідки ризику на третю сторону (замовника, 

партнера, страхову компанію та ін.); escalate – інформування про ризики 

менеджмент компанії та перенесення на них відповідальності; avoid – усунення 

особливо критичного ризику або його впливу. 6. Імплементація заходів із 

зниження ризику – процес реалізації узгодженого план реагування на ризик. 7. 

Моніторинг – підтримка плану проекту й перелік ризиків в актуальному стані [14]. 

На думку [1; 2; 10] в управлінні ІТ-проектами використовують як класичні 

підходи та методології, так і технологія «гнучкого» управління проектами  ІТ 

проекти характеризуються досить високим відсотком невизначеності та ризику і 

потребують особливого  моніторингу.  

В процесі підготовки та реалізації ІТ-проектів особливої уваги заслуговує 

метод імітаційного моделювання Монте-Карло. Даний метод широко 

використовується на практиці в інвестиційному проектуванні, особливо в умовах 

невизначеності і підвищеного ризику. Цей метод вдало корелює з іншими 

економіко-статистичними методами, і з теорією ігор. У порівнянні із іншими 

методами метод Монте-Карло надає більш оптимістичні оцінки у питаннях 

прогнозування ризиків. Метод Монте-Карло допомагає розрахувати статистичний 

розподіл для результатів, відштовхуючись від даних з певною ймовірністю.  

ІТ-проекти мають особливу специфіку, а основними факторами успіху IT-

проектів є обмеження їх розміру і складності. Будь який IT-проект можна розбити 

на ряд невеликих проектів, які можна  виконувати паралельно. Відтак, при 

підготовці і реалізації ІТ-проектів, прийнятті управлінських рішень, доцільно 

використовувати інструменти та методи імітаційного моделювання з метою 

прийняття ефективних управлінських рішень. Експерименти по методу Монте-

Карло дозволяють оцінити розкид значень показників ІТ-проектів в умовах 

невизначеності [5, с. 12-13; 15].  

Як зазначено в [3] в проектах  підтримки і супроводу програмного 

забезпечення, а також у роботах, пов’язаних з аутсорсингом бізнес-процесів 

використовується «Угода про рівень послуг» (Service Level Agreement, SLA). SLA 

підхід для ІT-послуг включає управління нестандартними ситуаціями, 

проблемами, змінами, релізами, рівнем сервісу [3; 8]. 
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В роботі [7, с. 170] зазначено, що більшість пропозицій щодо ефективного 

управління ризиками ІТ-проектів стосується факторів зовнішнього середовища, 

«керованість яких є доволі низькою». Відтак, можливий влив зовнішніх факторів 

на підготовку та реалізацію ІТ-проектів можна оцінювати в рамках структурної 

схеми ризиків [7, c. 172].  

Для оцінки ймовірностей ризиків для IT-проекту в роботі  [6, c. 74]  

пропонується застосовувати модель накопичення IT-ризикових подій, що 

відбулися, оскільки вона враховує статичні та динамічні параметри ризикових 

подій. У дослідженні Крамського С.О. називаються головні причини провалу IT-

проектів. Це, зокрема, відсутність вимог замовника, які також часто змінюються; 

відсутність необхідних ресурсів і досвіду; відсутність робочої взаємодії з 

замовником; неповнота планування («забуті роботи»); помилки в оцінках 

трудовитрат [6 c. 75 ]. 

Проблеми керування ризиками в розробці та реалізації ІТ-проектів на основі 

нечіткої логіки; приклади внутрішніх проектних ризиків і можливі шляхи їх 

зменшення та критерії вибору найбільш ефективного проекту  розглядаються в 

роботі [12]. Зокрема, цей автор пропонує використовувати дев’ятибальну шкалу 

Сааті та «метод найгіршого випадку», основу якого складає принцип перетинання 

нечітких критеріїв Белмана-Заде.  

Отже, підготовка та реалізація ІТ-проектів вимагає врахування  різноманітних 

факторів впливу. Управління ризиками в ІТ-проектах передбачає використання 

комплексу  різноманітних заходів, які включають ідентифікацію, аналіз ризиків та 

прийняття рішень, з метою зниження імовірності та ступеня їхнього впливу на хід, 

результати та продукти цих проектів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ AGILE ПРИ ПЛАНУВАННІ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Використання принципів та підходів гнучкої методології (Agile) все більше 

знаходить місце при плануванні та реалізації навчального процесу. Не є 

виключенням і ряд китайських університетів, інститутів та коледжів.  

Підхід Agile Project Management добре підходить для розроблення освітніх 

програм. Важливо, щоб керівники проектів, програм і портфелів надавали 

академічному персоналу та особам, які працюють у сфері освіти, інформацію про 

нові інструменти та технології Agile. Менеджери проектів, коли розробляють будь-

яку нову освітню програму, повинні розглянути Agile-підхід або гібридний підхід, 

щоб забезпечити реальну та оновлену цінність для учнів [1]. 

Agile-процес сам по собі є процесом розроблення програмного забезпечення 

[2]. Agile-процес є ітеративним підходом, в якому задоволеність клієнтів є 

найвищим пріоритетом, оскільки клієнт бере безпосередню участь у оцінці 

програмного забезпечення [3]. І головне, через значні переваги та пристосованість 

до замовника, Agile-методологіюможна застосовувати і в інших проектах, які не 

пов’язані з розробленням програмного забезпечення.   

Має місце підготовка навчальних планів для спільних міжнародних освітніх 

програм із застосуванням інструментів та технологій Agile. Зокрема в 

Янченському політехнічному інституті для підготовки та реалізації спільного 

освітнього проекту підготовки бакалаврів з Чорноморським національним 

університетом імені Петра Могили під назвою “3+1”.  

Метою даного проекту є інтеграція зусиль китайського та українського 

партнерів для досягнення синергетичного ефекту якості освітньої послуги, що 

надається китайським громадянам. Перші три роки студенти навчаються в 

Янченському політехнічному коледжі, після чого четвертий рік навчання 

відбувається в Україні, на території Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили. Розподілення 100% навантаження на викладачів українського 

партнера відбувається за формулою 10% від загального об’єму за перші три роки 

навчання, та 70% за четвертий рік (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Кільцева діаграма залучення українських викладачів при здійсненні 

спеціалізованої програми підготовки бакалаврів “3+1” 

 

Підготовка навчальних матеріалів розподіляється на спрінти, з подальшими 

удосконаленням впродовж всього терміну реалізації програми. Основним 

“замовником” в даній програмі виступає студент, а кінцева мета кожного проекту 

в рамках програми - компетенція студента на ринку праці після отримання 

диплому. Тому цю програму можна вважати складною, та такою, що постійно 

динамічно еволюціонує, оскільки потреби ринку праці Китаю постійно 

змінюються та розвиваються. 
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Залучення української сторони

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік
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Враховуючи сферу функцій управління людськими ресурсами, ефективна 

система управління людськими ресурсами повинна відповідати ряду 

адміністративних, статутних, функціональних і технологічних вимог, щоб 

забезпечити можливість управління людськими ресурсами підтримувати 

партнерство між фахівцями з управління персоналом, менеджерами програм, 

фінансовим персоналом, керівниками та співробітниками; одночасно надаючи 

точну, достовірну інформацію для планування та прийняття рішень на рівні 

організації. 

Дослідження показали, що більше 90 відсотків відділів кадрів працюють з 

певною формою комп'ютеризованого управління людськими ресурсами. У 

дослідженні, проведеному Інститутом вивчення людських ресурсів, було 

виявлено, що ряд ключових змін впливають на використання HRMS. Ці зміни 

включали розвиток самої функції управління персоналом, що призвело до закриття 

багатьох централізованих ІТ-функцій, і сьогодні більшість HR-програм є 

мережевими. 

Система управління людськими ресурсами (HRMS) - це програмне 

забезпечення для роботи з базами даних та прикладних програм для здійснення 

кадрових операцій службовців через Інтернет. Програмне забезпечення HRMS 

автоматично готує всі рахунки та реєстри працівника, такі як сервісна книга, 

обліковий запис відпустки, рахунок кредиту, обліковий запис заробітної плати, 

діаграма посадових осіб тощо, отримуючи відповідні дані з операцій. Вона також 

допомагає працівникам, що працюють у пенсійному фонді, підготувати пенсійні 

папери за допомогою кнопок і допомогти владі легко і швидко обробити пенсійні 

папери. Минулі транзакції фіксуються як застарілі дані та включаються до бази 

даних, а наступні транзакції записуються в реальному часі. Службова книга 

кожного співробітника є найбільш повним репозитарієм таких операцій. Таким 

чином, сервісні дані кожного співробітника з сервісної книги є основою бази даних 

HRMS. 

Використовуючи сучасне програмне забезпечення, можна значно 

полегшити роботу з управління людськими ресурсами на підприємствах. Проте 

більшість даного забезпечення направлена на роботу з людським персоналом на 

промислових та фінансових підприємствах. Немає чітко виражених продуктів для 

навчальних закладів. Процеси глобалізації та швидкий розвиток інформаційних 

технологій потребують всебічної комп’ютеризації і в навчальному процесі. 

Китайські заклади вищої освіти використовують ряд сучасного програмного 
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забезпечення для здійснення освітніх послуг на вищому міжнародному рівні. 

Зокрема використовується аплікаційне програмне забезпечення для залучення 

студентів для навчання – Китайська міжнародна система сервісу студентів [1–3]. 

Ця система (рис.1) спрямована на максимальне полегшення процесу 

зарахування та подальшого навчання студентів. Китайські заклади вищої освіти 

починають інтегрувати систему із внутрішніми сервісами управління людськими 

ресурсами, що спрямовано на скорочення часу на обробку інформації і полегшення 

роботу деканатів.  

 
Рисунок 1. Китайська міжнародна система сервісу студентів 

 

Китайські заклади вищої освіти використовують ряд сучасного програмного 

забезпечення для здійснення освітніх послуг на вищому міжнародному рівні. 

Зокрема використовується аплікаційне програмне забезпечення для залучення 

студентів для навчання – Китайська міжнародна система сервісу студентів. Проте 

це забезпечення потребує подальшої модернізації, розробки нових шаблонів та 

форм, більш глибокої інтеграції з іншими системами управління людськими 

ресурсами. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗРОБКИ FEASIBILITY STUDY 

ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-МЕСЕНДЖЕРУ ДЛЯ ВЕЛИКОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
 

Одним з сучасних напрямків розвитку комп’ютерних наук сьогодні є 

застосування випробуваних технологій управління проектами [1], серед яких гідне 

місце займають технології розробки техніко-економічного обґрунтування ІТ 

проектів, спрямованих на створення концепцій таких проектів. 

З іншого боку, у сучасному розвитку бізнесу за допомогою ІТ та Інтернет-

маркетингу підвищується значимість високій швидкості відповіді і 

омніканальності, в зв’язку з чим актуальним є використання месенджерів в роботі 

з клієнтами і партнерами [2, 3].  

Метою даної роботи є дослідження можливості створення проекту по 

розробці нового бізнес месенджеру, який допомагав би власникам бізнесу 

керувати власною справою.  

Розглядаючи сутність месенджерів, звернемо увагу на те, що це нове 

покоління сервісів миттєвих повідомлень, орієнтованих на мобільні пристрої. За 

допомогою месенджера фірма може створювати бесіди і групи, виявляти 

активність і розвивати відносини. Оптимізуючи зв’язок, прискорюючи процеси, 

компанія позбавляє клієнта від спілкування з фірмою по телефону в робочий час, 

від необхідності відвідувати свої ресурси. Інформаційне забезпечення формується 

у вигляді коротких і ємних повідомлень на смартфон або планшет.  

У зв'язку з цим потрібно підкреслити, що месенджер - це інструмент 

особистого характеру, це не соціальні мережі або реклама на інших майданчиках, 

тому маркетингова політика бренду на такій платформі вимагає максимальної 

чіткості, коректності та стислості. Повідомлення повинні бути ненав'язливими, 

етично збудованими, грамотними і акуратними, щоб інформувати клієнта, а не 

дратувати і відволікати.  

Розглянемо сучасний стан активності користувачів в месенджерах. За 

даними опитування Deloitte, в 2018 році найбільш популярний в Україні 

месенджером був WhatsApp: його встановили 69% користувачів смартфонів (у 

2017 році їх було 65%). При цьому їм фактично користувалося 58% респондентів, 

що на 11% більше, ніж роком раніше. На 2-му місці Viber з 57% і 38% відповідно. 

За рік частка тих, хто встановив цей месенджер, зросла на 1%, а тих, хто його 

реально використовує, - на 5%. 3-е місце у Skype: 45% і 11% [4].  

Статистика показує, що Telegram, його популярність також зростає: він 
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встановлений на 25% смартфонів (+ 8%), а користуються ним 10% (+ 3%) 

власників цих пристроїв. В цілому 49% учасників опитування повідомили, що 

стали користуватися ними частіше, ніж роком раніше [5]. Розглянемо основні 

способи і інструменти комунікації брендів зі споживачами з використанням 

месенджерів (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Основні способи та інструменти комунікації брендів зі споживачами з 

використанням месенджерів 
Інстру- 

менти 

 

Сутність і дія 

Пайове 

викори- 

стання,% 

Боти Використовуються для інформування користувачів, пропонують 

користувачам стандартизовані відповіді на найбільш поширені 

питання, через що контент менеджери беруть на себе нову роль і 

стають дизайнерами спамерських пошукових роботів. З чат-ботами 

спілкується 1,4 мільярда осіб в рік, а 80% опитаних керівників 

компаній планують впровадити технологію до 2020 року [6]. 

20 

Чати, 

консуль 

тування, 

підтримка 

Вибудовується діалог - чат один на один з клієнтами, відправляються 

публічні повідомлення всім клієнтам одночасно, здійснюється 

паблік-чат, можна інтегрувати месенджери з сайтом бренду за 

допомогою різних віджетів. Спілкування клієнта в месенджері з 

реальним співробітником компанії накладає серйозне обмеження по 

швидкості відповіді. Коли відповідає робот (чат-бот), немає ніяких 

проблем, так як роботи відповідають моментально: в зв'язку з цим 

доводиться навіть сповільнювати їх відповіді, оскільки 

повідомлення в ту ж секунду викликає у людини на підсвідомому 

рівні негативне сприйняття [7]. Необхідно прагнути до виключно 

швидкому вирішенню призначених для користувача завдань, 

намагаючись вмістити відповіді в межі хвилини (той час, поки 

користувач готовий сидіти в телефоні з відкритим чатом). Якщо 

подібної швидкості домогтися не вдається, призначена для 

користувача оцінка взаємодії вже буде набагато нижче - навіть в разі 

результативного вирішення проблеми. 

35 

Розсилки Реалізується можливість повідомляти про новинки, акції, 

розпродажі та інші новини через месенджери, ефективність вище, 

ніж в інших повідомленнях. 

30 

Канали, 

блоги  

Є особливістю Telegram, дозволяють брендам транслювати 

передплатникам різного роду контент: анонси, корисні матеріали, 

збірки продуктів. Дозволяє посилатися на сайт, використовується 

для експертного огляду. 

25 

Покупки Оформлення замовлень через, поки не використовується широко в 

середньому і великому бізнесі, зберігаючи актуальність лише для 

сегментів малого бізнесу і тіньової комерції. 

0,5 

Реклама Рекламні банери в месенджерах зустрічаються зрідка, популярні 

поки Skype і Viber. Рекламодавцям доступні банери після дзвінка, 

оголошення після покупки стікерів, а також реклама в десктопной 

версії месенджера. 

9,5 

Таким чином, у сучасному світі все більше людей відкривають свій бізнес. 
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Але керування своєю справою займає багато часу, вимагає знання декількох мов, 

змушує постійно займатись документацією, шукати нових співробітників. Для 

виконання всіх цих задач необхідна інформаційна система, яка допомагала би 

бізнесменам у веденні власного бізнесу. При цьому можна зробити попередні 

висновки: 

 Проблематика, аспекти аналізу: на сьогоднішній день в світі немає 

зручного мобільного додатку для спілкування між собою бізнес-партнерів або 

команд, що працюють віддалено та за допомогою якого, водночас, можна 

знаходити нових працівників.  

 Актуальність: зазвичай зайняті люди мають мало часу. Тому, цей 

додаток допоможе їм зручно керувати справами, спілкуватись з колегами або 

знаходити нових фахівців лише тримаючи телефон в руках.  

 Бізнес-ідея: розробка проекту програмного забезпечення для 

функціювання нового бізнес-месенджера для спілкування з людьми з усього світу 

та пошук працівників. 

 Продуктом проекту є бізнес-месенджер, додаток для телефону, що 

застосовується на двох платформах iOS та Android. 

 
Рисунок 1 - Дерево проблем проекту розробки нового бізнес-месенджера. 

 

Аналізуючи наведену вище інформацію можна зробити висновок, що на 

сьогоднішній день в світі немає зручного мобільного додатку для спілкування між 
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собою бізнес-партнерів або команд, що працюють віддалено та за допомогою 

якого, водночас, можна знаходити нових працівників. Проводячи подальше 

дослідження в напрямку feasibility study можна запропонувати розроблене 

авторами дерево проблем, яке показано на рис.1. 

Даний месенджер буде мати хмарне зберігання даних, вони будуть доступні 

користувачу без завантаження їх на комп’ютер. Також, якщо хтось із колег або 

партнерів знаходиться в іншій країні, а користувач не знає мови, то можна 

увімкнути функцію автоматичного перекладача та отримувати повідомлення з 

будь-якої країни на обраній мові. Кожен з користувачів може вказати свою посаду, 

таким чином керівники зможуть шукати нових членів команд для своїх проектів 

не залучаючи третіх осіб.  

Завдяки цьому, кілька користувачів зможуть одночасно редагувати 

документи прямо у чаті. Кожен з користувачів буде бачити хто, коли і що 

редагував у документі. Також, якщо хтось із колег або партнерів знаходиться в 

іншій країні, а користувач не знає мови, то можна увімкнути функцію 

автоматичного перекладача та отримувати повідомлення з будь-якої країни на 

обраній мові. Кожен з користувачів може вказати свою посаду, таким чином 

керівники зможуть шукати нових членів команд для своїх проектів не залучаючи 

третіх осіб. Месенджер матиме функції здійснення колективних аудіо та відео 

дзвінків, при терміновій нараді користувач не матиме необхідність знайти 

комп’ютер, а зможе спілкуватись із колегами лише маючи при собі телефон. 

Аналізуючи перелік функцій месенджера та сформоване дерево проблем 

можна перейти до розробленого дерева цілей проекту, зображеного на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Дерево цілей проекту. 

 

В даній роботі розглядаються процеси ініціалізації проекту, в тому числі 

проведення маркетингових та інвестиційних досліджень з використанням 
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інформаційних моделей розрахунку економічних показників доцільності 

інвестицій в проект. 

Для аналізу проекту застосовуються: STEP-аналіз, метод 5 сил Портера, 

SWOT-аналіз, дерево причин та наслідків, дерево цілей, аналіз альтернатив 

проекту, маркетингові дослідження. В результаті досліджень було визначено 

привабливість проекту для інвесторів. 

Отже, наведемо підсумки проведеного PEST-аналізу проекту, результати 

якого показано у таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Результати проведеного PEST-аналізу проекту 
Фактори Зміни в галузі Зміни в організації Дії 

1 2 3 4 

Політичні 1. Використання в країні 

вітчизняного ПЗ. 

2. Продовження 

використання 

друкованих документів. 

1. Популяризація 

продукту. 

2. Не актуальність 

електронного ведення 

документації у 

месенджері.  

1. Просування 

продукту.  

2. Додавання функції 

друкування 

електронних 

документів. 

Економічні 1. Збільшення придбань 

ПЗ. 

1. Зростання кількості 

користувачів. 

1. Розширення 

функціоналу 

продукту. 

 2. Зростання ризику 

появи подібного ПЗ або 

розвиток конкурентних. 

2. Необхідність 

постійно 

вдосконалювати ПЗ. 

2. Додавання нового 

функціоналу.   

Соціально-

культурні 

1. Прояв людей  інтересу 

до нового. 

2. Обмеженість цільової 

аудиторії. 

1. Використання 

месенджеру власниками 

бізнесу. 

2. Обмежена кількість 

користувачів. 

1. Підтримка 

користувачів. 

2. Використання 

заходів для 

розширення цільової 

аудиторії. 

Технологічні 1. Висока доступність 

нових технологій. 

2. Складність навчання 

працівників новому ПЗ. 

1. Збільшення 

спроможності розвитку. 

2. Зменшення кількості 

користувачів. 

1. Розробка нових 

функцій.  

2. Проведення 

тренінгів для 

демонстрації 

зручності 

месенджеру.  
 

За підсумками PEST-аналізу можна зробити висновок, що з боку політичних 

факторів будуть впливати фактори використання в країні вітчизняного ПЗ та 

продовження використання друкованих документів. З боку економічних факторів 

– збільшення придбань ПЗ та зростання ризику появи подібного ПЗ або розвиток 

конкурентних. З боку соціально-культурних – прояв людей  інтересу до нового та 

обмеженість цільової аудиторії. З боку технологічних – висока доступність нових 

технологій та складність навчання працівників новому ПЗ. 

Подальший аналіз проекту треба було сконцентрувати на аналізі галузі 

проекту, який зазвичай проводиться за методом «5 сил Портера». При цьому аналіз 
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«п’яти сил Портера» – методика для аналізу галузей і вироблення стратегії 

розвитку бізнесу, розроблена Майклом Портером. П’ять сил Портера включають в 

себе аналіз загроз появи товарів-замінників, аналіз загроз появи нових гравців, 

аналіз ринкової влади постачальників, аналіз ринкової влади споживачів, аналіз 

рівня конкурентної боротьби тощо [8]. 

Отже, наведемо результати, які були отримані при дослідження галузі 

проекту за допомогою метода «5 сил Портера» і наведені у табл. 3. 

Таблиця 3. 

Дослідження, підсумки та рекомендації здійсненого аналізу проекту 

Параметр Значення 

рівня 

Характеристика Рекомендації 

Загроза товарів-

замінників  

Середній Існують подібні 

продукти, але 

відрізняються 

характеристиками  

1. Використання 

стратегії 

блакитного океану, 

провадження 

нового, 

неіснуючого 

функціоналу. 

2. Моніторинг ринку 

та конкурентів. 

3. Покращення 

месенджеру, збір 

статистики та 

пропозицій від 

користувачів. 

4. Реклама продукту 

за кордоном. 

5. Розробка програм 

впровадження 

месенджеру у 

компанії та 

навчання 

персоналу. 

Рівень і загрози 

внутрішньогалузевої 

конкуренції 

Середній Ринок ПЗ є 

висококонкурентним 

Загроза входу нових 

учасників ринку 

Високий Високий ризик входу 

нових учасників 

ринку, галузь 

розвивається та 

постійно з’являються 

нові гравці на ринку 

Загроза ринкової 

влади покупців 

Середній Портфелю клієнтів 

притаманна середня 

ризиковість 

Загрози з боку 

постачальників 

Низький Стабільність 

взаємовідносин з 

постачальниками 

 

За результатами здійсненого аналізу галузі за методом «5 сил Портера» 

(таблиця 3), можна зробити висновки, що загроза з боку постачальників має 

низький рівень, загрози з боку товарів-замінників, внутрішньогалузевої 

конкуренції та ринкової влади покупців має середній рівень, а з боку загрози входу 

нових учасників ринку – великий. 

Далі було проведено аналіз зовнішнього та внутрішнього оточення проекту. 

Внутрішній аналіз: 

Учасники: інвестори (фінансують проект), керівник та команда проекту 

(виконують проект, займаються розробкою програмного продукту), бухгалтер 
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(займається фінансами), маркетолог (займається просуванням продукту), 

постачальники (постачають технічне забезпечення, приміщення), користувачі 

(купляють та використовують програмний продукт), а також консалтингові та 

юридичні компанії (надають консультації). 

Ресурси:  

Трудові – команда проекту. Для розробки месенджеру необхідно: проектний 

менеджер, аналітик, 4 розробників, 2 тестувальники, маркетолог, дизайнер. 

Матеріальні (зокрема технічні) – приміщення, де працюватиме команда, а 

також обладнання. Із наявних технологій – сервера, комп’ютери, засоби інтернету 

для комунікації між учасниками проекту, а також різних каналів комунікації зі 

споживачем та здійснення реклами, ліцензоване ПЗ. 

Цінова політика: Додаток буде платним та продаватиметься у магазинах для 

двох ОС – Android та iOS. 

Реклама та просування: Для просування месенджеру будуть 

використовуватись пошукові системи, буде запущена реклама у соціальних 

мережах (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), а також реклама на відповідних 

сайтах. 

Зовнішнє середовище: 

Цільовий ринок: Власники великого та середнього бізнесу, які мають 

потребу у постійному спілкуванні з партнерами, працівниками та ін. протягом 

усього дня, пошуку нових працівників, перегляд да редагування документів при 

цьому не знаходячись постійно перед комп’ютером та маючи змогу вільно 

пересуватись. 

Збут: Користувач купляє додаток у Play-Маркеті або Apple Store. 

 

Макроекономічні фактори: 

Політичні – покращення зав’язків з іноземними власниками бізнесу. 

Технічні – підвищена увага з боку держави до впровадження інновацій. 

Соціально-економічне середовище: 

Економічні – кількість іноземних партнерів зростає. 

Соціально-культурні – високий рівень популярності мобільних додатків. 

Потреби ринку: Наразі не існує жодного українського бізнес-месенджеру. 

Прогнози розвитку ринку: Прогнозується розвитку IT-сфери в Україні та 

розробка більшої кількості українських програмних продуктів. 

Таким чином, основними конкурентами на ринку є популярні месенджери 

Telegram, WhatsApp, Skype для бізнесу та  Viber. Не всі вони профільовані для 

ведення бізнесу, але незважаючи на це застосовуються для цього. Кожен з них має 

свої переваги перед іншими та недоліки. Аналіз переваг та недоліків конкурентів 

показано на рис.3.   

Переходячи до розгляду розробленої економічної моделі проекту, як 

складової досліджень, можна навести деякі діаграми. Серед них: прогноз 

грошового потоку (рис.4) та графік доходів та поточних витрат (рис.5). 
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Рисунок 3 - Аналіз переваг та недоліків конкурентів продукту. 

 

 
Рисунок 4 - Прогноз грошового потоку проекту. 
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Рисунок 5 - Графік доходів та поточних витрат 

 

ВИСНОВКИ. В ході виконання досліджень було проведено розробку 

концепції проекту «Розробка бізнес-месенджеру для великого та середнього 

бізнесу». Наведено опис діяльності компаній, для яких розробляється додаток, 

макроекономічний аналіз за допомогою PEST-аналізу, аналіз галузі за методом 5 

сил Портера, аналіз зовнішнього на внутрішнього середовища, маркетинговий 

аналіз та аналіз конкурентів. 

Проведено формалізацію ідеї та задуму проекту, побудовано дерево проблем 

та дерево цілей проекту, проведено аналіз зацікавлених сторін. 

Також було проведено розрахунок економічної моделі проекту за допомогою 

програмного продукту. 

В результаті всіх проведених досліджень виявлено, що проект є економічно 

вигідним та може бути конкурентоспроможним на ринку сучасних месенджерів, 

бо він є першим профільованим бізнес-месенджером в Україні з широм та зручним 

функціоналом, що допоможе підвищити ефективність ведення великого та 

середнього бізнесу за рахунок вбудованого перекладача, що допоможе 

налагоджувати стосунки з іноземними партнерами, самостійного пошуку 

персоналу, а не через третіх осіб та за рахунок економії часу власників бізнес через 

відсутність проблеми постійно знаходитись перед комп’ютером з новим 

месенджером для бізнесу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ AGILE ПРИ ЗАПУСКУ IAAS 

ПРОЕКТІВ 

 

Люди та співпраця важливіші за процеси та інструменти. Працюючий 

продукт важливіший за вичерпну документацію. Співпраця із замовником 

важливіша за обговорення умов контракту. Готовність до змін важливіша за 

дотримання плану [1].    

Agile Methodology – це  свого роду збірна назва різних методик, створених 

для розробників програмного забезпечення і спрямованих у кінцевому підсумку на 

максимально швидке і продуктивне завершення проекту. В основі лежить поділ 

цього проекту на невеликі робочі завдання та їх рішення в рамках коротких 

тимчасових циклів, згідно пріоритетності. Практичне застосування цих методик, 

для вирішення завдань, не пов'язаних із програмуванням та використання таких 

методів як: Scrum, Kanban та ін. для вирішення завдань ІТ-бізнесу потребує 

подальшого вивчення.  

IaaS (Infrastructure-as-a-Service) – це модель при якій клієнт отримує 

інформаційно-технологічні ресурси – віртуальні сервери з певною 

обчислювальною потужністю та обсягами пам'яті. Всі процеси, пов'язані з 

технічною підтримкою, здійснюються постачальником послуги. Він встановлює 

на нього ПЗ для створення віртуальних машин, але не займається установкою та 

підтримкою ПО користувача. Реалізація даної моделі потребує тісної роботи з 

клієнтом, опрацювання та підготовки клієнта до переходу, підготовки технічного 

рішення під його потреби і т. д. Також важливим фактором є супровід клієнта під 

час тестових періодів, коли клієнту необхідно визначитися з його запитами [3]. 

Як підсумок, ми маємо: тісну взаємодію з клієнтом; необхідність 

працездатної інфраструктури з максимально простою для клієнта реалізацією; 

можливе відхилення від початкових запитів клієнта.  

Всі перераховані вище пункти, схожі з основними пунктами Agile маніфесту, 

а IaaS є ідеальним прикладом методики DevOps, коли фахівці з розробки 

максимально активно співпрацюють з фахівцями з інформаційно-технологічного 

обслуговування і разом вони поєднують робочі процеси для забезпечення високої 

якості продукту. Таким чином, можна припустити, що застосування методологій 

Agile в бізнес-практиці можливо, але в першу чергу залежить від складу команди. 

Найголовніше, що фокусування на проблемі клієнта при Agile підході з'являється 

не тільки у самого власника бізнесу, а й у всіх, хто працює над реалізацією сервісу. 

Кожен учасник процесу повинен розуміти якомога більше про клієнта, починаючи 
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від того, чого він хоче, які у нього побоювання і, закінчуючи тим, які проблеми 

необхідно вирішити IaaS продуктом. Таке всезагальне фокусування дозволяє 

створювати на порядок більш якісне рішення. У Всесвітній практиці часто 

зустрічаються випадки, коли персонал, який раніше мав невелику ділянку 

відповідальності, зрозумівши мету клієнта, починає видавати чудові ідеї, а фахівці, 

такі, що відповідали за розробку продукту, з подивом не розуміють, чому так 

відбувається. Також, такі ідеї, на групових сесіях опрацювання продукту 

відточуються і доповнюють різними людьми і з просто хороших перетворюються 

на відмінні. Показовим прикладом реалізації такого підходу, є компанія "Amazon" 

і її AWS – хмарна платформа, що надає близько 160 повнофункціональних сервісів, 

робота з якими виконується саме за принципом DevOps [2].  

«Інструменти роботи» в даному випадку – це нетривалі за часом, але 

насичені сесії (зустрічі) всіх учасників роботи або ключової більшості, де 

відбувається генерація і тестування різних ідей як IaaS-рішення може допомогти 

при проблемі клієнта. Ці ж зустрічі служать для вирівнювання розуміння і 

фокусування: всі учасники зустрічі на виході розуміють, що вони роблять, як це 

буде працювати, навіщо, і чому це необхідно клієнту. А нестандартний формат 

«робочих майстерень», на відміну від пересічних презентацій, гарантує більше 

включення і мотивацію всіх учасників [4]. 

До переваг використання Agile методологій у реалізації IaaS проектів 

належать: втягнення зацікавлених сторін – у команди з'являється більше 

можливостей зрозуміти бажання клієнта; фокусування на бізнес-цінності – 

співпраця з клієнтом забезпечує розуміння командою того, як зробити IaaS-

рішення максимально цінним для споживача; безперервне поліпшення якості – 

постійне тестування нового рішення дозволяє покращувати і справлятися з 

помилками до введення і повного переходу клієнта на сервіс.  

До недоліків використання Agile методологій у реалізації IaaS проектів 

належать: підвищені вимоги до команди і клієнтів – без тісної взаємодії між 

постачальника і клієнтом неможливо домогтися виходу високоцінного та якісного 

рішення; ризик ніколи не запустити рішення в експлуатацію – цей мінус, як не 

дивно, випливає з постійного удосконалення рішення під все нові і нові запити 

клієнта; не працює без чіткого бачення бізнес-цілей проекту – так як Agile команда 

орієнтується на споживача, то без вироблення цілей і концепції продукту 

неможлива кінцева реалізація. 
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ IT–ПІДПРИЄМСТВА 

 

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, що зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [1].  

Реалізацію інноваційної активності ІТ-підприємства необхідно постійно 

оцінювати. Для цього застосовують два основні підходи. Перший підхід базується 

на використанні системи збалансованих показників (Balanced Scorecard). Тут 

використовується стратегічний підхід до управління інноваціями, заснований на 

постановці цілей інноваційної діяльності та контролем за їх досягненням з 

використанням показників, пов'язаних причинно-наслідковими зв'язками. Другий 

з цих підходів сформульований в Oslo Manual – керівництві зі збору та аналізу 

даних по інноваціям. Дане керівництво розроблено Організацією економічного 

співробітництва та розвитку за участю Статистичного бюро європейських 

співтовариств. Основне завдання керівництва – забезпечити єдину базу для оцінки 

і порівняння інноваційного процесу в різних організаціях і країнах. Дані два 

підходи мають різне спрямування і добре доповнюють один одного.  

Збалансована система показників на відміну від керівництва Осло орієнтована не 

на порівняння з іншими, а на постановку цілей власної інноваційної діяльності і на 

контроль за їх досягненням. Цілі формуються за чотирма блоками (клієнтська 

складова, фінансова складова, внутрішні бізнес-процеси, навчання і розвиток) та 

підпорядковуються стратегії організації. Стратегія розглядається не як 

ізольований процес управління, а як сходинка логічної послідовності кроків, яка 

визначає шлях організації від місії до конкретних стратегічних завдань, 

поставлених виконавцям (рис. 1.). Місія – короткий, чітко сформульований 

внутрішній документ, що пояснює мету створення організації, її завдання і основні 

цінності, відповідно до яких визначається напрямок діяльності компанії і кожного 

її співробітника. Місія також має визначати способи створення і надання клієнтам 

пропозиції споживчої цінності. Бачення – короткий чітко сформульований 

внутрішній документ, який визначає середньо- і довгострокові (від трьох до десяти 

років) цілі організації. 

  



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

65 

 

 
Рисунок 1 – Збалансована система показників: опис створення вартості [2] 

 

Бачення має зовнішню орієнтацію і має бути сфокусовано на ринок. Воно 

відповідає на питання: якою хоче бачити себе організація очима навколишнього 

світу? Місія та бачення встановлюють загальні цілі та напрямки діяльності 

організації. Це допомагає акціонерам, клієнтам і співробітникам зрозуміти, що 

являє собою їх компанія і чого вона має намір досягти. Проте цілі, що випливають 

з місії та бачення не є достатньо чіткими, щоб керуватися ними у щоденній 

діяльності. Місія і бачення стають керівництвом до дії тільки тоді, коли компанія 

розробить стратегію досягнення цілей і рішення задач поставлених в них.  

Стратегія – це вибір таких видів діяльності, в яких організація досягне 

досконалості, створивши стійку конкурентну перевагу на ринку. Отже, маючи 

короткий опис місії, бачення та стратегії, можна приступити до розробки 

стратегічної карти, яка зробить зрозумілими кожному співробітнику організації 

стратегічні цілі і завдання, а також шляхи їх досягнення. Стратегічна карта описує 

логіку стратегії, чітко показуючи найважливіші внутрішні процеси, які створюють 

вартість, і визначаючи нематеріальні активи, необхідні для їх підтримки. 

Збалансована система показників переводить цілі стратегічної карти в показники і 

конкретні завдання. Для кожного показника збалансованої системи менеджери 

повинні визначити стратегічні ініціативи, необхідні для досягнення цілей. 

Реалізація стратегії досягається через реалізацію ініціатив. План дій, який визначає 
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і забезпечує ресурси для стратегічних ініціатив, повинен будуватися відповідно до 

стратегічних напрямків і розглядатися як комплекс інтегрованих інвестицій, а не 

перелік відокремлених проектів.  

Цілі клієнтської складової описують стратегію (цільових клієнтів і споживчу 

пропозицію), а цілі фінансової складової – економічні підсумки успішної стратегії 

(зростання доходів і прибутку, а також продуктивність). 

Завдання двох інших складових – внутрішніх бізнес-процесів і навчання та 

розвитку формулюють, якими способами слід реалізовувати обрану стратегію.  

Розробники продуктів і менеджери генерують нові ідеї, розширюючи 

можливості вже наявних продуктів і послуг, застосовуючи нові технології і 

відкриття, а також враховуючи пропозиції та побажання клієнтів. Як тільки ідея 

нового продукту або послуги сформульована, менеджери повинні прийняти 

рішення, який з проектів отримає фінансування, який буде оплачуватися з 

внутрішніх джерел (внутрішня інновація), що можна зробити спільно з іншою 

компанією або на що купити ліцензію (зовнішня інновація), а що слід цілком 

доручити третій стороні (аутсорсинг). Проектування і розробка продукту – 

приносять на ринок абсолютно нові концепції. Процес можна вважати успішним, 

коли в результаті виходить функціональний продукт, привабливий для цільового 

сегмента ринку, який можна виробляти з постійною якістю і отримувати гідний 

прибуток. Кінцевим етапом циклу розробки і розвитку продукту є його уявлення 

командою проекту на ринок. Інноваційний процес конкретного проекту 

завершується, коли компанія досягає запланованого обсягу продажів і 

виробництва на встановленому рівні функціональності, якості і собівартості [2, 3]. 

Розглянемо детальніше другий підхід. Керівництво Осло розглядає 

організацію як частину системи, де на неї діє інфраструктурна та інституційна 

оболонка, інноваційна політика держави, система освітніх та державних науково-

дослідних установ, інші компанії, ринковий попит і т.д. Всередині організації 

виникають інновації (продуктові, маркетингові, процесні, організаційні) і, 

відповідно, виникають дві групи показників, що оцінюють інноваційний потенціал 

організації: показники інноваційної активності та показники оцінювання 

взаємозв’язків в інноваційному процесі. Перша група показників надає можливість 

оцінити поточні та капітальні витрати, що виділяються на здійснення інновацій, 

результативність та ефективність впровадження інновацій та характеристики 

робочої сили, що можуть впроваджувати нововведення. Друга група показників 

аналізує джерела інформації, партнерську мережу і географію співпраці, 

розробників інновацій (внутрішні чи/та зовнішні), соціальний та мережевий 

капітал, типи і способи передачі знань [4, 5]. 

Стан інноваційного розвитку України відображено у низці міжнародних 

рейтингів, таких як, Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index), Індекс 

інноваційного розвитку агентства Bloomberg (Bloomberg Innovation Index), 

Глобальний індекс конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index), 

Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів (Global Talent 

Competitiveness Index), Оцінка готовності до майбутнього виробництва (Readiness 
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for the Future of Production Assessment) тощо. 

Проведений порівняльний аналіз стану інноваційної системи України 

відносно світового рівня на основі міжнародних індексів свідчить, що Україна має 

високий освітній та науковий потенціал, здатний створювати різноманітні 

нововведення у вигляді ідей, наукових розробок, патентів. Серед конкурентних 

переваг України варто виділити наступні: ємність ринку, якість вищої, середньої 

та професійної освіти; людський капітал, тобто знання та навички, якими 

володіють люди, що дають змогу їм створювати цінність у світовій економічній 

системі. Серед основних бар’єрів для розвитку інновацій в Україні є: 

недосконалість інституцій, зокрема політичного, регуляторного та бізнес-

середовища; слабко розвинута інфраструктура, у тому числі інноваційна, оскільки 

залишаються на низькому рівні показники валового нагромадження капіталу у 

відсотках до валового внутрішнього продукту, показники екологічної стійкості, 

доступності та якісної роботи електронного Уряду (використання інформаційних 

та комунікаційних технологій у поєднанні з організаційними змінами та 

застосуванням нових навичок у державному управлінні для впровадження 

державних послуг та демократичних процесів) [6]. Динаміка змін витрат на НДР у 

відсотках до ВВП є негативною, основим джерелом фінансування інноваційної 

діяльності залишаються власні кошти підприємств. Розвиток сучасних 

інформаційних, комінікаційних технологій, роботехніки є одним з семи 

стратегічних пріоритетних напрямків інноваційної діяльності в Україні, але навіть 

незважаючи на це, у 2016–2018 рр. на даний напрям було виділено лише 6,6 %  від 

загального фінансування всіх напрямів [7]. 
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ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ РЕФЛЕКТОРНОГО ПОШУКУ 

ІНФОРМАЦІЇ ЮРИДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Практика показує, що одна з основних проблем пошуку юридичної інформації 

полягає в методі оцінки релевантності. Традиційні пошукові системи для цієї мети 

використовують методи, які засновані на аналізі змісту інформаційних ресурсів. 

Дослідження показали, що методи, які застосовуються в традиційних пошукових 

машинах, не використовують й половини інформаційних можливостей для 

формування основних оцінок релевантності. Крім того, кількість інформаційних 

ресурсів у відповідях пошукових машин на вхідні дані користувачів перевищує 

граничні можливості людини по усвідомленому огляду списку інформаційних 

ресурсів (web-сторінок). Також, у разі викладення способів управління 

інформацією під час проведення впливу [1], практично не приділяється увага 

впливу цієї інформації на осіб, що приймають рішення, і на самі рішення. Тому 

потрібен саме такий метод пошуку, який дозволяє «видавати» інформаційні 

джерела, відбираючи при цьому найбільш інформативні (по «змісту» та 

релевантності). 

Автором пропонується використати ймовірнісно-рефлекторний підхід [2-3] 

для розробки методу пошуку та ранжування інформації «по змісту», який 

забезпечить адресно-орієнтовне інформування споживачів юридичної інформації, 

тобто здійснить управління їх інформованістю. Для реалізації такого підходу 

пропонується використати результати, отримані в теорії несилової взаємодії [4]. 

Пропонується наступна послідовність етапів реалізації методу рефлекторного 

пошуку: 

1. Створення рефлекторної бази 1 (бази запитів). Формулюються природно-

мовні звернення користувачів, для яких вказуються поняття, що містяться в цих 

запитах. Наприклад. Формуємо певні запити. Наприклад в запиті: «Потрібно 

знайти зразок заяви (позовної) до суду», є поняття – суд, позовна заява, зразок. 

Все це використовується як навчальна вибірка для створення бази рефлексів 

на запити користувачів. 

2. Створення рефлекторної бази 2 (бази текстів). Підбираються різноманітні 

тексти з мережі Інтернет по заданій тематиці, для яких вказуються поняття, що 

містяться в цих текстах. Наприклад, в тексті «Приклад позовної заяви» є поняття: 

суд, позовна заява, зразок. А в тексті «Рішення  суду по справі захисту честі, 

гідності і ділової репутації» є поняття – суд, захист особистості, рішення. 

На основі таких текстів та означення їх понять формується навчальна вибірка 

для створення бази рефлексів на тексти з мережі Інтернету. 

3. Створення рефлекторної бази 3 (бази алгоритмів обробки текстів). Для 
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звернень користувачів та текстів з мережі Інтернету, в яких є формальні 

компоненти, під час навчання в якості поняття вказується № алгоритму обробки 

цих компонентів. Наприклад, для тексту «Рішення 2018 року по позову Нафтогазу 

до Газпрому» задаються поняття: Нафтогаз, Газпром, рішення, Алгоритм 7. Де під 

алгоритмом 7 розуміється деяка формальна процедура системи, що зможе в цьому 

тексті виділити рік – 2018. 

Використання алгоритму, ідея якого була представлена вище, дозволяє значно 

підвищити достовірності, оперативності, відповідності релевантності та повноти 

інформаційного пошуку та зменшить навчальну вибірку. 

Потім для кожного алгоритму розробляється процедура, яка активізується при 

появі поняття «Алгоритм №». 

4. Перевірка рефлекторних баз. Формується контрольна вибірка звернень і 

природно-мовних текстів, в частині яких є ті ж поняття, що і в зверненнях, а в 

частині немає. Визначається як % правильно відібраних текстів, так і поняття, для 

яких не вдалось підібрати тексти. 

Якщо результат незадовільний – повторюються (п.п.1-3). 

5. Використання рефлекторних баз. Формуються звернення, по яким ведеться 

пошук інформації в мережі Інтернет. Якщо відібрана інформація не задовільняє 

користувача – повернення до п.п.1-3. 

6.Завершення! 

Новизна методу рефлекторного пошуку базується на тому, що визначення 

змісту природно-мовного тексту виконується не на основі використання 

семантичних мереж, а через вироблення рефлексів у інтелектуальної системи на 

фрагменти такого тексту.  
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Багато організацій вже почали застосовувати гнучкі методи в управлінні 

проектами, у сферах, не пов’язаних з ІТ. Цей досвід можна використовувати і в 

міжнародних освітніх і наукових проектах. Як і будь-які зміни в корпоративній 

культурі, більш ефективним є розпізнавання того, які методи прийняти і як швидко 

їх прийняти. 

Не є виключенням і Янченський політехнічний інститут, який інтегрує 

останні досягнення в управлінні проектами та програмами з навчальним та 

науковим процесами.  

Для виконання міжнародних спільних проектів широко використовується 

механізм Agile - ітеративний та поступовий розвиток. Цей підхід має дуже велике 

значення в умовах міжнаціональних розбіжностей та знаходження виконавців 

проекту в різних країнах. Зокрема при виконанні спільних наукових досліджень 

для підприємств-замовників [1–3].  

Має місце застосування структура управління проектами – Канбан. В якості 

прикладу представлена дошка завдань для виконання спільної наукової теми 

“Розробка газоочисного пристрою для систем вентиляцій промислових 

приміщень”, що здійснюється по замовленню китайського підприємства (таблиця 

1).  

 

Таблиця 1. Канбан дошка проекту з китайським підприємством  
Беклог 

спрінту 

Сторони 

виконавці 

Розробка Розвиток Тестування Виконан

о Робиться Зроблено Робиться Зроблено Робиться Зроблено 

Підготовка 

технічного 

завдання 

Китайська 

сторона 

 Початкові 

технічні хар-

ки 

Уточнення 

технічних 

характерист. 

 Узгодження 

із 

замовником 

  

Українська 

сторона 

 Початкова 

документ. 

Підготовка 

супровідної 

документації 

 Узгодження 

із 

замовником 

 

Проведення 

мат. 

моделюв. 

газодинаміки 

процесу 

Китайська 

сторона 

Інтегрув. 

уточнених 

технічних 

характер. 

   Узгодження 

із 

замовником 

  

Українська 

сторона 

Побудова 

мат. моделі 

 

Проведення 

моделюв. 

газодинамі-

ки потоку 

 Уточнення 

мат. моделі 

 

Коригування 

геом.. хар-ик 

залежно від 

результатів 

 Узгодження 

із 

замовником 
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моделюв. 

Здійснення 

креслень 

Китайська 

сторона 

Робоче 

проектуван. 

 Робоче 

проектуван. 

 Узгодження 

із 

замовником 

  

Українська 

сторона 

Ескізне 

проектуван. 

 Ескізне 

проектуван. 

 Узгодження 

із 

замовником 

 

Побудова 

дослідного 

зразку 

Китайська 

сторона 

Підготовка 

деталей 

 Підготовка 

деталей 

 Узгодження 

із 

замовником 

  

Українська 

сторона 

Збірка 

дослідного 

зразку 

 Збірка 

дослідного 

зразку 

 Узгодження 

із 

замовником 

 

Проведення 

експеримент-

альних 

досліджень 

Китайська 

сторона 

Монтуван-

ня 

дослідного 

зразку 

 Монтування 

дослідного 

зразку 

 Замовник 

приймає 

участь у 

тестуванні 

  

Українська 

сторона 

Проведення 

експериме-

нтів 

 Проведення 

експериме-

нтів 

 Замовник 

приймає 

участь у 

тестуванні 

 

   

Як можна побачити з таблиці 1, головними виконавцями виступають дві 

сторони – китайська та українська. А замовник, як це і передбачено методологією 

Agile, приймає безпосередню участь у виконанні проекту як сторона, з якою 

узгоджується кожен результат спринту – беклог. 
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КЛІЄНТСЬКИЙ ДОДАТОК НА БАЗІ ОС ANDROID ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

Мобільні телефони давно перестали бути чимось незвичайним і чудово 

справляються зі своєю функцією, а саме, бути засобом комунікації між людьми. 

При цьому, не так давно з'явилися, але вже міцно закріпилися в нашому житті 

смартфони. На даний час вони настільки функціональні, що важко сказати, чого 

вони не вміють: це і плеєр, і фотоапарат, і можливість використання інтернет-

ресурсів та багато іншого. По суті, всі смартфони стали невеликою копією 

комп'ютера, який постійно можна мати при собі. У наш час все більше і більше 

смартфонів, комунікаторів, планшетів і інших видів пристроїв, зручних для 

використання як в повсякденному житті, так і в професійній діяльності, 

випускаються на базі ОС Android. Які ж причини поширення даної операційної 

системи? По-перше, Android підтримує велику кількість пристроїв різних 

виробників. По-друге, Android характеризується високою доступністю засобів 

розробки. Засоби розробки для платформи Android безкоштовні, в той час як 

розробка, наприклад, для iPhone (від компанії Apple) вимагає чималих початкових 

фінансових вкладень. Крім всього перерахованого вище, перевагою ОС Android є 

наявність безкоштовних бібліотек для роботи зі сторонніми ресурсами (Yandex 

MapKit, Google Map API та інші), в той час як для Windows Phone Mobile такі 

бібліотеки не поширені. 

В даній статті описано актуальність створення туристичної інформаційної 

системи на базі ОС Android, орієнтованої, зокрема, на студентський туризм. 

Зазначені вище переваги обумовлюють масовість і широке поширення сучасних 

пристроїв на базі Android, оснащених різними функціями і додатками, що роблять 

туризм і відпочинок закордоном максимально зручними. Орієнтованість на 

студентський туризм пояснюється тим, що студенти в переважній більшості є 

власниками і користувачами сучасних смартфонів, планшетів та інших 

кишенькових пристроїв. 

 Сформулюємо основні аспекти туризму з точки зору використання 

інформаційних технологій. 

 Двадцять перше століття по праву вважається століттям інформаційних 

технологій. У багатьох сферах життя без них неможливо обійтися. Сфера туризму 

не є винятком. В наші дні для того, щоб комфортно почувати себе в чужому місті, 

країні, на чужому континенті, досить мати при собі сучасний комунікатор. Які 

основні потреби туристів? Огляд визначних пам'яток, участь в заходах міського 
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масштабу, планування культурної програми (в тому числі і фінансове), 

харчування, проживання, шопінг і придбання сувенірів на пам'ять - все це стає 

набагато зручніше, коли під рукою є смартфон з доступом в інтернет. Забронювати 

готель, знайти на карті цікаве місце, підібрати ресторан і переконвертувати валюту 

- все це можна і зручно зробити в режимі онлайн. Внаслідок цього, не можна 

зменшувати важливість туристичної інформаційної підтримки в мережі Інтернет. 

Зокрема, інтернет-ресурси Львова- міста, в якому кожен куточок центру є 

культурною пам'яткою і має свою історію, - на мій погляд, організовані 

недостатньо зручно. Для того, щоб побудувати план прогулянки, необхідно 

переглянути відразу не один десяток сайтів. Однак кавова столиця щорічно 

приймає безліч туристів з різних куточків планети, бажаючих прогулятися 

старовинними вулицями. 

Львівські інтернет-ресурси по організації багато в чому програють 

європейським. Так, наприклад, офіційний туристичний портал фінського міста 

Лаппеенранта надає можливість вибору інтерфейсу на різних мовах, після чого 

користувач може вибрати потрібну йому сферу діяльності від огляду визначних 

пам'яток, до пошуку кафе. В цілому, сайт спроектований з орієнтацією на зручність 

роботи з інформацією користувачам з інших країн. 

В рамках порівняння з фінськими інтернет-порталами варто сказати про 

надання Лаппеенрантою контактної інформації із зазначенням телефону, 

адреси, карти, книги відвідувачів (для написання відгуків і пропозицій), а також 

розділу "Часто задані питання" для організації інтерактивного зв'язку між 

користувачами. 

         Отже, на основі розглянутих фактів можна зробити наступний висновок, що 

в наш час як ніколи актуальна організація інтернет-підтримки туризму у 

Львові, приділяючи особливу увагу розробці зручного у використанні 

інтерфейсу з необхідним набором функцій. 
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Використання інформаційних систем управління проектами побудованих на 

гомеостатичному або процесно-стохастичному підходах вимагає оперативного 

обміну великими об’ємами інформації між зацікавленими сторонами. Забезпечити 

обмін великими об’ємами інформації можливо за умови побудови інформаційної 

системи управління проектами на принципах відкритої системи. 

Побудова відкритих систем управління на основі гомеостатичних та 

процесно-стохастичних підходів, методів і моделей можлива лише за умови 

забезпечення оперативного обміну інформацією між зацікавленими сторонами 

проекту. Забезпечити динамічний обмін можливо інтегрувавши інформаційні 

системи управління проектами між собою. Інтеграція інформаційних моделей 

систем управління полягає у взаємному наданні доступу до відкритих бібліотек 

довідкових баз систем. Довідкові бази, якими обмінюється організація із 

зацікавленими сторонами, включають: 

1. Інформаційні бази цінностей. Обмін інформаційними базами цінностей 

передбачає передачу опису всіх цінностей організації та отримання опису 

цінностей зацікавленої сторони. 

2. Інформаційні бази артефактів. Інформаційна база артефактів містить опис 

матеріальних і нематеріальних артефактів продуктів і ресурсів. При обміні 

інформаційними базами артефактів організація передає опис своїх артефактів і 

натомість отримує артефакти зацікавленої сторони.  

3. Інформаційні бази задач зі створення продуктів. Обмінюючись 

інформаційними базами задач зі створення продуктів організація передає перелік 

задач, які реалізуються внутрішніми зацікавленим сторонами організації, 

отримуючи натомість перелік задач, що реалізує зацікавлена сторона. 

Налаштування інтеграції інформаційних баз може бути організована 

послідовно. Послідовність інтеграції інформаційних баз наступна: 

1. Інформаційна база цінностей; 

2. Інформаційна база артефактів; 

3. Інформаційна база задач зі створення продуктів. 
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Концептуальна модель інтеграції систем управління проектами приведена на 

малюнку 1. 

 
Малюнок 1. Концептуальна модель інтеграції інформаційних моделей проектів 

 

Ключовою складністю інтеграції систем управління проектами є різниця в 

структурах і термінології опису різних елементів системи в різних організаціях. Ця 

складність приводить до підвищення вірогідності настання конфліктних ситуацій 

при плануванні і реалізації проектів між зацікавленим сторонами. Тривала 

співпраця організації із зацікавленою стороною зменшує цей ризик, тому що 

термінологія в межах проектів, що реалізуються стає однаковою. Співробітники 

проектних офісів обох організацій, що приймають участь в інтеграції систем 

управління проектами мають проводити роботи із синхронізації інформаційних 

баз. 

З метою синхронізації структур та погодження термінології системи 

управління проектами, що інтегруються, спеціалісти проектного офісу мають 

аналізувати структури і назви елементів інформаційних баз та усувати розбіжності. 

Реалізація робіт із синхронізації інформаційних баз доцільно проводити із 

залученням спеціалістів проектних офісів організації. Це дозволить зменшити 

вірогідність при трактуванні термінів, що використовуються для опису елементів 

інформаційних баз різних організацій.  

Послідовність кроків синхронізації наступні:  

1. Синхронізація структури цінностей зацікавлених сторін. Спеціалісти 

проектного офісу синхронізують структури цінностей організацій. Визначаються 

рівні структур, що відрізняються, та аналізується можливість їх об’єднання або 

доповнення. 

2. Синхронізація переліку цінностей зацікавлених сторін. Спеціалісти 
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проектного офісу проводять синхронізацію цінностей організацій уточнюючи 

термінологію аналогічних цінностей та доповнюючи цінності відсутні в 

інформаційній базі. Синхронізуються тільки назви та опис цінностей при цьому 

значення показників залишаються без змін. 

Математично умову синхронізації цінностей напишемо наступним чином: 

𝐶𝑜 ∪ 𝐶𝑧 = 𝐶𝑜, (1) 

де: 𝐶𝑜 – перелік цінностей організації, 

𝐶𝑧 – перелік цінностей зацікавленої сторони. 

3. Синхронізація структур артефактів зацікавлених сторін. Спеціалісти 

проектних офісів аналізують структури артефактів з метою пошуку загальних 

пунктів структури. В подальшому спеціалісти проектного офісу визначають 

елементи, що відрізняються в системі та погоджують їх термінологію об’єднавши 

або доповнивши структури артефактів різних систем. 

4. Синхронізація артефактів зацікавлених сторін. Використовуючи загальну 

структуру артефактів та перелік цінностей спеціалісти проектного офісу 

порівнюють артефакти різних організацій з метою визначення загальних 

артефактів. При цьому порівнюються артефакти продукти зацікавленої сторони з 

артефактами ресурсами організації, а також артефакти ресурси зацікавленої 

сторони з артефактами продуктами організації. Артефакти продукти, які були 

визначені як унікальні, додаються в іншу інформаційну базу без змін. Таким чином 

між організаціями буде створено обмін інформацією про матеріальні і 

нематеріальні артефакти, які створює і які використовує організація. 

Математично умову синхронізації артефактів напишемо наступним чином: 

𝐴𝑜
𝑝𝑚

∪ 𝐴𝑧
𝑟𝑚 = 𝐴𝑜

𝑝𝑚
, 𝐴𝑜

𝑝𝑛
∪ 𝐴𝑧

𝑟𝑛 = 𝐴𝑜
𝑝𝑛

, 

𝐴𝑜
𝑟𝑚 ∪ 𝐴𝑧

𝑝𝑚
= 𝐴𝑜

𝑟𝑚, 𝐴𝑜
𝑟𝑛 ∪ 𝐴𝑧

𝑝𝑛
= 𝐴𝑜

𝑟𝑛, 
(2) 

де: 𝐴𝑜
𝑝𝑚

 – перелік матеріальних артефактів продуктів організації, 

𝐴𝑧
𝑝𝑚

 – перелік матеріальних артефактів продуктів зацікавленої сторони, 

𝐴𝑜
𝑝𝑛

 – перелік нематеріальних артефактів продуктів організації, 

𝐴𝑧
𝑝𝑛

 – перелік нематеріальних артефактів продуктів зацікавленої сторони, 

𝐴𝑜
𝑟𝑚 – перелік матеріальних артефактів ресурсів організації, 

𝐴𝑧
𝑟𝑚 – перелік матеріальних артефактів ресурсів зацікавленої сторони, 

𝐴𝑜
𝑟𝑛 – перелік нематеріальних артефактів ресурсів організації, 

𝐴𝑧
𝑟𝑛 – перелік нематеріальних артефактів ресурсів зацікавленої сторони. 

При синхронізація корекції підлягають тільки назви артефактів та їх опис.  

5. Синхронізація переліку задач зі створення продуктів зацікавлених сторін. 

Синхронізація переліку задач проводиться спеціалістами проектного офісу після 

синхронізації переліку артефактів. Використовуючи перелік синхронізованих 

артефактів спеціалісти проектного офісу аналізують перелік задач, що реалізує 

зацікавлена сторона і налаштовує перенос задач, які використовують артефакти 

продукти організації або можуть створювати артефакти ресурси необхідні для 

реалізації задач організації. 

Математично умову синхронізації артефактів запишнимо наступним чином: 
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∀𝐹𝑧𝑖
𝑟 , 𝐹𝑧

𝑟 ∈ 𝐹𝑧
𝑟 , 𝐴𝑜

𝑝𝑚
= 𝐴𝑧𝑖

𝑝𝑚
, 

∀𝐹𝑧𝑖
𝑟 , 𝐹𝑧

𝑟 ∈ 𝐹𝑧
𝑟 , 𝐴𝑜

𝑝𝑛
= 𝐴𝑧𝑖

𝑝𝑛
, 

∀𝐹𝑧𝑖
𝑟 , 𝐹𝑧

𝑟 ∈ 𝐹𝑧
𝑟 , 𝐴𝑜

𝑟𝑚 = 𝐴𝑧𝑖
𝑟𝑚, 

∀𝐹𝑧𝑖
𝑟 , 𝐹𝑧

𝑟 ∈ 𝐹𝑧
𝑟 , 𝐴𝑜

𝑟𝑛 = 𝐴𝑧𝑖
𝑟𝑛  

(3) 

де: 𝐹𝑧𝑖
𝑟  – i-а задача зі створення продуктів зацікавленої сторони, 

𝐹𝑧
𝑟 – перелік задач зі створення продуктів зацікавленої сторони, 

𝐴𝑧𝑖
𝑝𝑚

 – перелік матеріальних артефактів продуктів, що використовуються для 

реалізації i-ї задачі зі створення продуктів зацікавленої сторони, 

𝐴𝑧𝑖
𝑝𝑛

 – перелік нематеріальних артефактів продуктів, що використовуються 

для реалізації i-ї задачі зі створення продуктів зацікавленої сторони, 

𝐴𝑧𝑖
𝑟𝑚 – перелік матеріальних артефактів ресурсів, що використовуються для 

реалізації i-ї задачі зі створення продуктів зацікавленої сторони, 

𝐴𝑧𝑖
𝑟𝑛 – перелік нематеріальних артефактів ресурсів що використовуються для 

реалізації i-ї задачі зі створення продуктів зацікавленої сторони. 

6. Забезпечити автоматичне оновлення параметрів елементів інформаційних 

баз. В результаті реалізації попередніх кроків спеціалісти проектного офісу 

погоджують перелік елементів інформаційних баз: цінностей, артефактів, задач. 

Останнім кроком є налагодження актуалізації числових параметрів, що 

визначають наведені елементи. Автоматичне оновлення забезпечує актуалізацію 

інформації в базі щодо зацікавленої сторони і як результат перепланування робіт в 

проектах де приймає участь зацікавлена сторона.  

В результаті реалізації задач зі синхронізації систем управління проектами 

обмін інформацією між базами систем відбувається значно швидше. Окрім того, 

при реалізації процедур планування проектів керівники проектів уникають 

виникнення конфліктних ситуації із зацікавленим сторонами.  

Спеціалісти проектного офісу, синхронізувавши інформаційні бази та 

налагодивши обмін інформацією, забезпечують централізоване оновлення 

інформації щодо зацікавлених сторін проектів портфелю. Що значно скорочується 

час на проведення опитування при побудові інформаційних моделей проектів 

командами управління проектами. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНИМИ СТАРТАП ПРОЕКТАМИ  
 

Перехід від екстенсивний типи економічного зростання до Інтенсивний тип 
економічного зростання, змінив межі конкуренції. В умовах кризи уряди 
підкреслюють важливість інновацій. Сьогодні необхідність поєднання 
продуктивності і швидкої комерціалізації нових продуктів ставить інновації в 
центр уваги компаній і робить їх ключовим фактором їх конкурентоспроможності. 

Інновації широко вивчаються з 19 століття. Це стосується всіх аспектів 
людської діяльності, спрямованих на створення продуктів, послуг, технічних 
процесів і навіть організацій. Йдеться про різні методи і процесах, спрямованих на 
створення цінності шляхом створення нових концепцій, їх розробки і успішного 
застосування. Інноваційний процес складається зі складної послідовності дій [3], 
таких як творчість, вдосконалення рішень, визначення доведеності концепції і т.д. 

Малі підприємства, такі як стартапи, створюють сприятливі умови для 
інновацій. Концепція "стартапу" спрямована на задоволення потреб ринку шляхом 
розробки бізнес-моделі, заснованої на інноваційній ідеї [13]. Проекти стартапів 
дуже ризиковані, їхня здатність до виживання на ринку дуже низька. Недавнє 
дослідження «Small Biz Trends» показало, що 90% нових стартапів зазнають 
невдачі [15], а спеціалісти компанії «CB Insights» розробили діаграму двадцяти 
причин, що призводять до припинення діяльності стартапів [14] (Рис.1). 

 
Рис. 1. Причини провалів у стартапах 

Щоб допомогти підприємцям здобути більшого успіху, Ерік Ріс, ґрунтуючись 
на своєму особистому досвіді, визначив методологію Lean Startup в 2008 році. Він 
об'єднав Customer Development, гнучкі методології розробки програмного 
забезпечення та методи Lean Manufacturing (засновані на підвищенні 
продуктивності) в основу для швидкої та ефективної розробки продуктів. 
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Lean Startup, безумовно, змінив спосіб розробки інноваційних команд 
сучасних продуктів через повторювані етапи, включаючи запуск мінімального 
продукту, тестування ринку, коригування продукту і початок продажів. [8] Однак 
через кілька років ми виявили, що більшість компаній не можуть отримати користі 
з уроків цього руху, народженого в Кремнієвій долині (США) і що більшість 
стартапів не в змозі реалізувати свої ідеї [2].  

Гнучкі методології, сьогодні використовуються багатьма організаціями, але 
на сьогоднішній день важко визначити, чи є бізнес-моделі, засновані на цих 
методах, життєздатними. Дійсно, поняття цінності, пропаговані цими методами, 
важко піддається кількісній оцінці [5]. 

Гнучкі методології також підкреслюють відносини з клієнтами і кінцевими 
користувачами. Слід збирати і аналізувати дані про кінцевих користувачів, 
засновані на досвіді [6], випадках використання продукту («customer journey 
segment ») [4] або моніторингу діяльності [7]. Проте, аналітика, ймовірно, до сих 
пір є одним з найслабших місць стартапів для менеджменту, організації команд і 
визначення чіткої продуктової стратегії. Незважаючи на обсяг наявних даних і 
аналітичних інструментів, продуктові команди зазнають труднощів з адаптацією 
своїх організацій до потреб користувачів [1]. 

Наприклад, інноваційні компанії, що розробляють SaaS (Програмне 
забезпечення як послуга) та працюють у бізнес-моделі B2B (Бізнес до бізнесу), 
мають проблеми з довгими циклами продажів, оскільки рішення замовника є 
колективним і під впливом багатьох факторів, тому досвід клієнтів не може бути 
індивідуальним показником. Крім того, досвід клієнтів B2B описується багатьма 
взаємодіями з компанією та включає широкий спектр контактних точок. За даними 
IBM Institute for Business Value, 71% організацій використовують великі дані та 
аналітику для розробки інноваційних продуктів чи послуг.  

Йозеф Шумпетер визначив інновації як впровадження нового продукту і 
способу виробництва, завоювання нового ринку, використання нової сировини або 
впровадження нової форми організації [12]. Інновації - це також успішне 
використання нових ідей і знань шляхом їх перетворення в прибуток. 

На думку Паскаля Мессона [10] інновації особливо підходять для поняття 
процесу, оскільки вони включають в себе безліч функцій і професій в організаціях, 
іноді у кількох паралельних проектах. Тільки консолідоване бачення в формі 
процесу може дати відповідь на управління ризиками, пов'язаними з інноваціями. 
Інноваційний процес ітеративний і еволюційний, метою якого є розробка нових 
продуктів або послуг, стан яких змінюється в міру просування проекту [3]. 

Інновації також є інтерактивний процес між групами розробників та всіма 
зовнішніми зацікавленими сторонами (партнерами, постачальниками, 
користувачами, клієнтами і т.д.). Взаємодія також є однією з основних 
характеристик так званих відкритих інновацій. Цей тип інновацій прискорює обмін 
інформацією, ресурсами і навичками між організаціями, включаючи навіть 
конкурентів. На відміну від традиційних інноваційних моделей, учасники 
відкритої інноваційної мережі можуть спільно розробляти або використовувати 
нові технології в неконкурентному середовищі з метою створення кожним 
партнером своєї власної цінності за рахунок використання загальних ресурсів [11]. 
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Ми спостерігаємо чотири моделі відкритих інновацій, опубліковані в 
літературі:  

● Краудсорсінг, який характеризується практикою отримання послуг, 
ідей і контенту шляхом залучення великої групи людей з веб-спільнот. 

● Продуктові платформи, які полягають в розробці наборів інструментів, 
що дозволяють брати участь різним сторонам використовувати, модифікувати і 
розвивати їх. 

● Спільні інноваційні мережі визначаються "віртуальної командою 
мотивованих людей з колективним баченням, які використовують інтернет для 
спільної роботи в областях для досягнення спільної мети шляхом обміну ідеями, 
знаннями і роботою". 

● Інноваційні виклики, які представляють собою заходи, на які 
організатори запрошують учасників уявити інновації у вигляді ідей, прототипів 
продуктів або послуг [9]. 

Отже, аналіз стану особливостей управління інноваційними стартап 
проектами показує, що проектний менеджмент не стоїть на місці, з’являються нові 
підходи,  методи та інноваційні моделі продовжують розвиватися, але вони 
повинні ще мають бути адаптовані до середовища інноваційних ІТ компаній. 
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ НА БАЗІ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ 

 

В сучасному суспільстві, що рухається у напрямку все більшої діджиталізації 

процесів і систем, штучний інтелект (далі – ШІ) набуває більш широкого 

застосування. Зокрема ШІ використовується для електронної комерції, медичної 

діагностики, дистанційного керування роботами, дистанційного зондування Землі. 

Також ШІ застосовується для розвитку численних галузей господарства, 

включаючи освіту, транспорт, військову справу, охорону здоров’я та багато інших. 

Серед існуючих напрацювань в галузі ШІ можна виділити кілька основних: 

 9 липня 2019 року спеціальна програма ШІ Word2Vec в Lawrence Berkeley 

National Laboratory на підставі аналізу понад трьох млн. наукових публікацій, що 

були надруковані до 2009 року, змогла передбачити один з найкращих сучасних 

термоелектричних матеріалів; 

 у Китаї нещодавно створили, протестували у кількох провінціях, та 

використали допоміжну технологію на базі ШІ під час судового засідання, яка на 

прохання державного обвинувачувача або захисника виводила на монітор потрібні 

докази; 

 Greenshoot Labs на базі ШІ створили футбольного тренера для команди 

Wihgate & Finchley, він формував склад команди, обирав тактику гри, стежив за 

фізичними показниками гравців, а також вивчав тактику суперника. 

Можна спрогнозувати наступні найбільш імовірні напрямками розвитку ШІ у 

майбутньому: 

 вирішення проблем, пов’язаних з наближенням спеціалізованих систем 

ШІ до можливостей людини; 

 створення штучного розуму, який буде реалізовувати інтеграцію уже 

створених систем ШІ в єдину систему, здатну вирішувати задачі з різних галузей 

знань; 

 створення універсального ШІ, який здатний виконувати завдання будь-

якої спеціалізації. 

В наш час з’являється все більше і більше завдань, вирішення яких передбачає 

часткову або повну розробку та використання ШІ; більшість з них є вузько 

спеціалізованими. Але на скільки б спростилось вирішення таких завдань, якби 

можливим було використання одного і того самого ШІ в різних напрямках та 

спеціалізаціях? Саме цю проблему може вирішити генералізований ШІ на базі 
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ціннісного підходу. 

Розробку такого ШІ доцільно реалізовувати в межах відповідного проекту, з 

використанням моделей і методів управління проектами. Такі моделі і методи 

мають бути відкориговані з урахуванням дослідницького типу проекту (R&D – 

research and development), а також включати специфіку, притаманну діяльності із 

створення ШІ. Зараз такі моделі і методи недостатньо досліджені. У якості 

важливого елементу таких проектів пропонується використання ціннісного 

підходу, що обумовить наукову новизну розроблюваних моделей і методів. 

Отже актуальною науковою задачею є розробка моделей і методів 

управління проектом створення генералізованого  ШІ на базі ціннісного підходу. 

Оскільки будь-який проект, згідно з методологією проектного менеджменту, 

потребує постійного контролю та глибокої деталізації кожної фази виконання, для 

управління проектом створення генералізованого ШІ доцільно використати 

стандарт PMBoK, який є загальноприйнятим та визнаним у світі. Стандарт PMBoK 

розглядає 10 галузей знань з управління проектами [1], серед яких: управління 

розкладом, інтеграцією, вартістю, змістом та інші. Відповідно до PMBoK усі 

процеси управління проектами поділені на п’ять груп процесів: ініціалізації, 

планування, виконання, моніторингу і завершення. Передбачено методи (аналіз 

дерева рішень, SWOT аналіз, метод Монте-Карло тощо) та інструменти (діаграма 

Ганта, матриця ймовірності та впливу тощо), які допомагають чітко декомпозувати 

проект та ефективно ним управляти. 

Зміст проекту створення генералізованого штучного інтелекту на базі 

ціннісного підходу включатиме наступні основні етапи: обґрунтування 

доцільності та життєздатності проекту, аналіз зацікавлених сторін та 

ідентифікацію їх цінностей, розробку концепції проекту та його організаційної 

структури, опис життєвого циклу і розробку ієрархічної структури робіт проекту, 

планування вартості, якості і інших аспектів проекту, аналіз ходу виконання 

проекту та відхилень у часі та вартості на основі розробленої моделі тощо. 

Предметною частиною проекту є ШІ, існуючі методи для створення якого 

мають бути проаналізовані, зокрема, для можливості їх використання або їх 

комбінації, або для розробки на їх основі нових методів. Отже проаналізуємо 

напрацювання у галузі ШІ. 

Штучний інтелект має кілька основних напрямів: 

 машинне мислення (охоплює процеси планування, представлення знань, 

пошук та оптимізацію); 

 машинне навчання (поділяється на глибоке навчання та навчання з 

підкріпленням); 

 робототехніка (включає в себе системи управління, системи аналізу 

інформації через датчики, системи здійснення керуючих впливів через виконавчі 

механізми, а також інтеграцію усіх елементів в кібер-фізичній системі). 

Загалом існує два підходи до розробки штучного інтелекту: 

 низхідний, семіотичний – полягає у створенні символьних систем, що 

моделюють високорівневі психічні процеси: судження, мову, емоції тощо; 
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 висхідний, біологічний – полягає у вивченні штучних нейронних мереж і 

еволюційних обчислень, що моделюють інтелектуальну поведінку на основі 

менших «неінтелектуальних» елементів. 

Серед сучасних підходів до створення систем ШІ слід виділити такі чотири 

основні, що описані нижче. 

1. Логічний підхід. Даний підхід базується на алгебрі логіки. Свого 

подальшого розвитку алгебра логіки отримала у вигляді обчислення предикатів – 

в якому вона розширена за рахунок введення предметних символів, відношень між 

ними. Крім цього, кожен відповідний алгоритм повинен мати блок генерації цілі, 

а система виводу при цьому намагається довести дану ціль як теорему. Якщо ціль 

досягнута, то послідовність використаних правил дозволить отримати ланцюжок 

дій, необхідних для реалізації поставленої цілі (таку систему ще називають 

експертною системою). Потужність такої системи визначається можливостями 

генератора цілей і машинного доведення теорем. Для досягнення кращої 

виразності логічний підхід використовує нечітку логіку. Головною відмінністю 

цього напряму є те, що істинність вислову може приймати окрім значень 

«так»/«ні» (1/0) ще й проміжні значення — «не знаю» (0,5), «пацієнт швидше 

живий, ніж мертвий» (0,75), «пацієнт швидше мертвий, ніж живий» (0,25). Такий 

підхід більш подібний до мислення людини. 

2. Структурний підхід. Заснований на спробах побудови ШІ шляхом 

моделювання структури людського мозку. Однією з перших таких спроб був 

перцептрон Френка Розенблатта. Головною моделюючою структурною одиницею 

в перцептронах (як і в більшості інших варіантів моделювання мозку) є нейрон. 

Пізніше виникли й інші моделі, відоміші під назвою нейронні мережі (далі – НМ), 

та їх фізичні реалізації – нейрокомп'ютери. Ці моделі відрізняються за будовою 

окремих нейронів, за топологією зв’язків між ними і за алгоритмами навчання. 

Серед найвідоміших варіантів НМ на початку 2000-х років можна назвати НМ зі 

зворотнім поширенням помилки, сітки Кохонена, сітки Гопфілда, стохастичні 

нейрони сітки. У ширшому розумінні цей підхід відомий як конекціонізм. 

Відмінності між логічним та структурним підходом не стільки принципові, як це 

здається на перший погляд. Алгоритми спрощення і вербалізації нейронних мереж 

перетворюють моделі структурного підходу на явні логічні моделі [2]. З іншого 

боку, ще 1943 р. В.Маккалох і В.Піттс показали, що нейронна сітка може 

реалізувати будь-яку функцію алгебри логіки [3]. 

3. Еволюційний підхід. Під час побудови системи ШІ за даним методом 

основну увагу зосереджують на побудові початкової моделі і на правилах, за якими 

вона може змінюватися (еволюціонувати). Причому модель може бути створено за 

найрізноманітнішими методами, це може бути і НМ, і набір логічних правил, і 

будь-яка інша модель. Після цього алгоритм на основі перевірки моделей відбирає 

найкращі з них, і за цими моделями за найрізноманітнішими правилами 

генеруються нові моделі. Серед еволюційних алгоритмів класичним вважається 

генетичний алгоритм. 

4. Імітаційний підхід. Цей підхід є класичним для кібернетики з одним із її 
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базових понять «чорний ящик». Об'єкт, поведінка якого імітується, якраз і являє 

собою «чорний ящик». Для алгоритму, що буде моделювати «чорний ящик» не 

важливо, які моделі у нього всередині і як він діє, головне, щоб «чорний ящик» в 

аналогічних ситуаціях поводив себе так само. Таким чином моделюється 

властивість людини копіювати те, що роблять інші, без поділу на елементарні 

операції і без формального опису дій, а просто за аналогією.  

На даний момент в галузі ШІ існує велика кількість невизначеностей та не 

вирішених задач, і лише потужні та досвідчені ІТ компанії світу можуть проводити 

перспективні дослідження в цій галузі. Зважаючи на вище наведені факти, можна 

зазначити, що у даному напрямку досить мало чого досліджено та визначено 

точно. Але можна стверджувати, що саме галузь ШІ та способи застосування 

напрацювань у цій галузі, будуть актуальними наступних кілька десятиліть, якщо 

не століть; і саме відкриття у цьому напрямку можуть мати найбільш 

кардинальний вплив на майбутнє, збагачуючи арсенал наявних можливостей, 

моделей, методів, а також сприяючи організаційному розвитку компаній, 

організацій, закладів і установ відповідно до кращих практик [4]. 

Окремим підходом, що автори вважають доцільним для використання в межах 

досліджуваної теми, є ціннісний підхід, основи якого було закладено в [5]. 

Напрямками його впровадження для проекту розробки генералізованого ШІ є: 

ідентифікація основних зацікавлених сторін проекту і визначення цінностей таких 

зацікавлених сторін, прогнозування цінностей зацікавлених сторін (на визначені 

терміни), формулювання ціннісного виміру для моделювання як частини ШІ, 

моделювання цінностей (зокрема ціннісних конфліктів, зіткнення цінностей), 

аналіз результатів моделювання, розробка методики впровадження ціннісного 

виміру в системи штучного інтелекту. 
Отже розробка проекту створення генералізованого штучного інтелекту на 

базі ціннісного підходу є надзвичайно актуальною науковою задачею. Крім того 
планування та моделювання виконання даного проекту відкриває широкі 
можливості для розвитку моделей та методів управління проектами. 
Перспективами подальших досліджень у обраному напрямку можна вважати 
вдосконалення та застосуванню кращих практик та стандартів з управління 
проектами, застосування ціннісного управління, розробку нових моделей і методів 
управління проектами створення генералізованого ШІ. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАСОБАМИ ERP-СИСТЕМ 

 

В  існуючих на поточний час умовах підвищеної  уваги всіх зацікавлених 

сторін до питань ризик-менеджменту , зростання очікувань від корпоративних 

систем управління ризиками  застосування  інтегрованих в ERP – системи засобів  

управління ризиками набуває особливого значення. Корпоративні системи 

управління ризиками відіграють  значущу  роль  в процесі створення вартості. 

Зараз  господарюючі суб’єкти національної виробничої галузі стикаються з 

безпрецедентними темпами змін в зовнішньому середовищі і необхідністю 

адаптуватися до цих змін, при цьому треба зберегти  існуючі та створити  нові 

конкурентні переваги. Раннє виявлення ризиків та реагування на них стає 

додатковою конкурентною перевагою  для інтегрованих національних корпорацій 

(ІНК) в умовах зростаючої конкуренції. Разом з тим національні регулятори 

надають все більш уваги проблемам управління ризиками, всі зацікавлені сторони 

очікують зростання прозорості діяльності   ІНК  і відповідальності керівництва за 

кінцевий  результат. 

Тенденції останніх років свідчать про те, що обговорення ризиків набуває 

все більшого  значення на стратегічному рівні управління ІНК – рівні ради 

директорів. Члени ради директорів очікують від операційного менеджменту як 

мінімум регулярного надання інформації щодо ключових ризиків та дотримання 

допустимого рівню ризик-апетиту [1]. Саме з цієї причини фіксується готовність 

ІНК витрачати суттєві кошти на найбільш сучасні інноваційні  інтелектуальні 

інформаційні технології (ІІТ). Зростає якісний та кількісний показники щодо 

впровадження інтелектуальних інформаційних систем, аналізуються  конкурентні 

переваги, які надає виробництву впровадження ІІТ в умовах постійного зростання 

масштабності і складності проектів, що реалізуються .   

Кінцевий вибір системи управління і планування ресурсів підприємства 

(ERP) для великих та середніх компаній зараз не  настільки очевидний  як ще 

декілька років назад. Вивчаючи альтернативи SAS Enterprise GRC, SAP Risk 

Management,  MFG/PRO QAD, Omnitracker Risk Management, Refinitiv Connected 

Risk, RSA Archer Enterprise & Operational Risk Management і т. ін. замовники все 

частіше надають перевагу власним розробкам [2]. Цікавість  ринку посилюється в 

зв’язку з зростанням вартості ліцензійного програмного забезпечення. 

Німецький програмний продукт Omnitracker Risk Management достатньо 

відомий як засіб автоматизації процесів ІТ – менеджменту, але висока гнучкість 

настройки продукту дозволяє його застосовувати для автоматизації задач ризик-

менеджменту. 

Компанія SAP всесвітньо відома як розробник  та  виробник ERP-систем. У 
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SAP існує  спеціалізований програмний продукт для управління ризиками SAP 

Risk Management, достатньо  потужний і функціональний додаток по управлінню 

ризиками [3]. До основних його можливостей відносяться: 

 Робота в хмарі SAP   або на власних серверах ІНК 

 Оцінка потенційного впливу ризику на різні види показників 

 Контроль ефективності управління ризиком за допомогою звітів та 

аналітики 

Візуалізація даних в SAP Risk Management достатньо розвинута , інтерфейс 

системи складається з декілька CHIP (Collaborative Human Interface), які 

користувач може комбінувати за своїм власним бажанням. Система дозволяє 

відображати інформацію по конкретним ризикам у вигляді невеликих звітів. 

Великою перевагою продукту SAP Risk Management для ІНК є можливість так 

званої безшовної  інтеграції з ERP – системами на базі SAP.  Така можливість 

дозволяє  в режимі реального часу отримувати інформацію по ключовим 

індикаторам ризиків з  SAP та використовувати їх для оцінки і аналізу 

корпоративних ризиків.  

Компанія SAS є одним з світових лідерів у виробництві програмних 

продуктів для аналітики і  обробки великих даних (Big Data). У рамках рішення 

SAS Enterprise GRC надається ціла лінійка програмних продуктів (майже 20) для 

автоматизації управління ризиками, які орієнтовані  на використання в банках та 

фінансових ІНК. Рішення SAS High-Performance Risk представляє собою міцну 

систему, що дозволяє рахувати ефекти по ризикам у реальному часі [4].  

Продукт  Refinitiv Connected Risk раніше мав назву Thomson Reuters 

Connected Risk, але наприкінці 2018 року декілька продуктів  Thomson Reuters були 

відокремлені в окрему компанію, що отримала назву Refinitiv. До основних 

можливостей цього програмного продукту відносяться :  

 До лінійки Connected Risk входять декілька додатків, що призначені 

для управління ризиками, аудиту, автоматизації комплексу 

  Вбудований дизайнер звітності 

 Можливість інтеграції з зовнішніми системами 

Магічний  квадрат Gartner щодо інтегрованого управління ризиками за 2018 

рік автоматизовані системи ризик – менеджменту від RSA Archer помістив до 

сектору світових лідерів. До лінійки продуктів RSA Archer Enterprise & Operational 

Risk Management [5] входять продукти  Risk Catalog (призначений для ведення 

реєстрів корпоративних ризиків), Top-Down Risk Assessment, Loss Event 

Management (дозволяє реєструвати факти реалізації ризиків),  Key Indicator 

Management (призначений для роботи з ключовими індикаторами ризиків), 

Bottom-Up Risk Assessment (продукт призначений для розрахунків оцінок ризиків, 

що дозволяє документувати  процедури і працювати з чек-листами), Operational 

Risk Management ( агреговане уявлення корпоративних ризиків), Enterprise Risk 

Management (інтегрований продукт для управління  реєстрами ризиків, проведення 

оцінок, обліку інцидентів, управління заходами по впливу на ризики). 

Зараз в багатьох галузях людської діяльності відбувається зміна концепцій 

https://www.refinitiv.com/en/products/connected-risk-management
https://www.refinitiv.com/en/products/connected-risk-management
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управління ризиками. Концепція « безпека  - ризик» змінюється концепцією 

«сталий розвиток - ризик». Цей процес цілком виправданий, тому зараз дуже 

потрібні системи і механізми управління , пов’язані з вартістю ризиків та 

економічними  перевагами від зниження  впливу ризиків. 
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МОДЕЛЬ ВПЛИВУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ В 

ЯНЧЕНСЬКОМУ КЛАСТЕРІ 

 

Методика моделювання дозволяє здійснювати ефективний аналіз та 

управління структурою, що одночасно містить елементи неперервної і дискретної 

дії, під впливом численних випадкових чинників, описується громіздких 

співвідношень. Моделі використовують різні комбінації принципів моделювання, 

когнітивного моделювання та мережі Петрі. Використання методу системного 

динаміка як основного інструменту пов'язано з труднощами вибору стратегічної 

альтернативи в динамічній ситуації, в зовнішній і внутрішній невизначеності [1-3]. 

Використання різних методів моделювання дозволяє вам приймати рішення: 

1. Використовувати багатоцільові критерії в проектуванні і вивченні 

моделі. 

2. Провести комплексний аналіз великої кількості альтернатив і вибрати 

варіант, який відповідає вибраним критеріям; 

3. Досліджувати динамічні ситуації, коли настройки системи та 

середовища змінюються як проекти; 

4. Досліджувати вплив характеристик структурних організацій та 

контурів зворотного зв'язку на поведінку системи; 

5. Інтерпретувати системи потокове діаграми, щоб дозволити узгоджені 

рішення повинні бути зроблені. 

6. Використання імітаційних моделей як інструменту для проведення 

великої кількості експериментів багатьох типів "what-IFS"; 

7. Проводити сценарії навчання на імітаційних моделях. 

Система AnyLogic використовується для розробки моделі взаємного впливу 

факторів конкурентоспроможності університету (рис. 5). 

Початковий стан модельованої системи визначається значеннями 

параметрів, які визначають частку ринку та кількість потенційних студентів 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили в місті Янчень, 

Китай: 

1. Загальна кількість потенційних студентів в області, в якій Університет 

готує фахівців (Capacity) 3 200 осіб/рік. 

2. Частка університету в загальній кількості студентів в області, в якій 

Університет готує фахівців на момент t (нормалізована вартість, оцінюється в 

діапазоні 0; 1) (Market'share) 0,014%. 

3. Кількість потенційних студентів університетів (кількість 

potential'students) – 32. 

4. Вартість навчання за одиницю часу (вартість) 18500 юанів/рік. 
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5. Якість навчання, раціоналізована вартість, оцінюється в діапазоні 0; 1 

бала. 

6. Рейтинг університету в даному сегменті ринку, раціоналізована 

вартість, оцінюється в діапазоні 0; 1 (університет рейтинг) 0,6 бала. 

7. Середнє значення рейтингу професорсько-викладацького складу, 

раціоналізованого значення, оцінюється в діапазоні 0; 1 бал. 

8. Рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу, раціональна 

вартість, оцінюється в діапазоні в 6 балів. 

9. Кількість студентів у групі одного вчителя (номер) 18 осіб. 

10. Середній бал продуктивності студента, раціоналізований, оцінюється 

в діапазоні 0; 1 (студенти) 0,15 балів. 

Середній рейтинг вчителя, отриманий за результатами опитувальника 

студента, має значення, оцінюється в діапазоні 0; 1 (оцінка вчителів) 0,21 балів. 

 
Рисунок 5 – Модель впливу факторів конкурентоспроможності частки 

ринку університету 

Для аналізу сценарію вхідні змінні визначають параметри, які встановлюють 

свої цільові (необхідні) значення. У нашому випадку вони включають в себе: 

«вартість» освіти, «номер» групи, рейтинг «університет», «кваліфікація» 

викладачів, «студенти» навчально-перформанс, «оцінка». 

Змінюючи ці параметри в режимі простого експерименту, ви можете 

проаналізувати наслідки можливих проектних рішень. 
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HARDWARE OF THE INFORMATION SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL 

POLLUTION MONITORING 

 

Over the past few hundred years, human activity has changed the accounting of 

the Earth tremendously. Humanity has a significant impact on the state of the 

environment. Mostly this influence is negative from the point of view of other living 

beings as well as humans. Pollution is a change in the quality of the environment, with 

negative consequences. That is, anthropogenic factors are significant sources of 

pollution. Particularly acute pollution is a problem for countries with rapid industrial 

development. Often, capitalist corporations in the pursuit of profit forget about the 

interests of the people. But pollution cannot be considered a local threat. The effects of 

environmental pollution are threatening to all inhabitants of the Earth. The development 

of environmental pollution monitoring information systems is a very important task.  

As described in [1], the environmental monitoring information system should 

include the following 4 subsystems: 

1) Subsystems collecting information about the state of the environment. This 

subsystem includes hardware for measuring environmental performance, import APIs 

from other environmental monitoring systems, and methods for converting data to a 

single format used in the storage subsystem. 

2) The storage and storage subsystem must be optimized to take account of the 

specifics of the data stored. This is where the DBMS is used to save and process the time 

series. 

3) The storage and storage subsystem must be optimized to take account of the 

specifics of the data stored. This is where the DBMS is used to save and process the time 

series. 

4) The user interaction subsystem is one of the most important parts of the 

information system. It should provide information in a convenient form. These include 

the submission of reports, interactive maps of the state of the environment, 

recommendations for dangerous changes in environmental factors, such as exceeding the 

maximum permissible concentrations of certain pollutants. Therefore, the integration of 

this subsystem with GIS and mobile devices is relevant. 

An important issue is the technical component of obtaining data on the state of the 

environment. At [2], three types of monitoring networks are classified based on sensor 

characteristics: Static Sensor Network (SSN), Community Sensor Network (CSN) and 

Vehicle Sensor Network (VSN). Also, comprehensive reviews and comparisons of these 

three types of sensor networks were conducted, which revealed their significant 

limitations. A real-time system with high spatio-temporal resolution can solve the 

problems of limited data availability and poor scalability of conventional pollution 
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monitoring systems. Inexpensive sensor technologies can potentially revolutionize the 

scope of monitoring air pollution by providing data on the high density of air pollution. 

Such data can be used to complement traditional pollution monitoring, improve impact 

assessments and increase community awareness of air pollution. However, the quality of 

data remains a major problem that impedes the widespread adoption of low-cost sensor 

technology. Data misconduct can mislead users and potentially lead to disturbing effects, 

such as reporting acceptable levels of air pollutants when they exceed the limits 

recognized as safe for human health For large sensor networks, where routine calibration 

checks are inappropriate, statistical methods should be used to ensure data quality. There 

is a need for mathematical and statistical methods to calibrate gauges, detect 

malfunctions, and provide data quality.  

Monitoring the status of water is a much more expensive and technologically 

complex process. So, in [3], bioelectronic nose is described for real-time water quality 

assessment. Built on the principle of human olfactory receptor on the basis of a single-

walled carbon nanotube field-effect transistor (swCNT-FET). The bioelectronic nose is 

capable of selectively detecting Geosmin (GSM) and 2-methylisoborneol (MIB) at low 

concentrations. The main problem of this sensor is the need to use Carbon nanotube field-

effect transistor.  

Levels of contamination with trace elements in surface soils can be estimated using 

soil analysis and leaching tests. However, a significant problem is the collection of soil 

samples and their transport to the laboratory. China has three national monitoring 

programs, MEP, MLR and the Ministry of Agriculture [4]. 

Particular attention is paid to the air, water and soil pollution monitoring hardware. 

Air pollution monitoring and forecasting have been found to be the most promising. First, 

air condition sensors are much cheaper. Secondly, rates are changing at a faster rate. 

Therefore, further research will be devoted to the development of an information system 

and models for predicting the state of the air. For large sensor networks where routine 

calibration checks are impractical, there is a need to develop mathematical and statistical 

methods for sensor calibration, fault detection, and data quality assurance. 
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DEVELOPMENT OF THE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR 

AGRICULTURE 

 

Population growth and nutritional requirements are exacerbating the struggle for 

scarce land resources. The desire to maximize profits leads to degradation of land 

resources, loss of biodiversity. Global climate change is also adversely affected. 

Therefore, the urgent task is to use land rationally to preserve and increase their 

productivity and sustain life in ecosystems. 

Digital field imaging provides valuable information on the state of the crop, allows 

us to evaluate plant health and predict the yield, timing, quantity, and quality of future 

production [1]. A simple quantitative indicator of photosynthetic active biomass called 

the Normalized Differential Vegetation Index (NDVI) can be used to quantify vegetation 

cover [2]. The theoretical basis of the study to solve the problem of creating information 

technology for monitoring crop yields based on the analysis of multispectral images 

obtained by remote sensing is presented in [3]. 

The digital image is a finite matrix of pixels m*n. Therefore, we consider the image 

as a function of F(x, y) , where x defines the coordinate of the abscissa 𝑥 ∈ 𝑋 =
{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚}, and y – is the coordinate of the ordinates on the plane y ∈ 𝑌 =
{𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛}. The function value is a set of intensities  <r1, r2,…,rw>, where   𝑟𝑞  – is a 

real number that determines the light reflection intensity in a given spectrum range, and 

w – is the number of spectrum ranges. To calculate the reflection intensity of a plot in a 

given spectrum, it is necessary to find the sum of the intensities of the corresponding 

component in all pixels belonging to the plot. Let D be some area of the image 

corresponding to the area where the agricultural crops are grown. Then the plot can be 

defined as 𝐷 ⊂ 𝑋 × 𝑌,  and the intensity of reflection of the plot in the given range of the 

spectrum is calculated by the formula: 

𝑅𝑞 = ∑ ∑ 𝑟𝑞(𝑥, 𝑦), 𝑞 = 1, 𝑤
(𝑥,𝑦)∈𝐷
𝑦𝑥 , 

then the index can be regarded as a function of the image Β(𝐹(𝑥, 𝑦)) .  But plant 

development is a dynamic process, that is, it changes over time. Therefore, the index 

must be regarded as a function of the image and the time Β(𝐹(𝑥, 𝑦), 𝑡).  Let  

𝛽 = {𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑛}, 

i = Β(𝐹(𝑥, 𝑦), 𝑡𝑖), 

where 𝛽 is a discrete NDVI time series fixed at specified times t1, t2,…, tn, a i   – NDVI 

at time ti.  then shown that there is a functional relationship between land quality, 

management efficiency, NDVI and site yield: 

𝑉 = 𝑔(𝛽 , 𝑍, 𝑀), 
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where 𝛽 is the NDVI time series from sowing to harvest, 𝑍 – is land quality indicators,   

is management parameters (irrigation, fertilizer, pesticide, etc.). 

The following three main GISA objectives can thus be formulated: 

1) Calculation of NDVI time series metrics based on snapshots that are obtained 

at regular intervals. The problem is solved by calculations by formulas. 

2) Based on 𝛽 forecasting at times tn+1, tn+2, … the problem is solved with the help 

of certain forecasting models, in particular [3] proposing to use the Breaks For Additive 

Seasonal and Trend (BFAST) method. 

3) Calculation of land quality indicators Z based on a priori land information. For 

example, Earth Observation (Figure 1) provides information on the latest 36-month 

period of seasonal, vegetation and precipitation indicators [4]. 

GISA can also be part of the Decision Support Systems (DSS). The main task of 

DSS is the task of maximizing productivity 

𝑉 → 𝑚𝑎𝑥, 
𝐻(𝑀) = 0 

where H is a function that specifies the control parameters.  

According to the stated tasks it is necessary to develop GISA. A three-module 

system is proposed. According to this structure, we will develop a conceptual model of 

the system, which consists of 3 modules: 

1) Data in unit provides data collection, including aerospace and space action 

sequences, regional soil data, weather forecasts, and more. The data should be brought 

into a single format, including the transformation of global coordinates into local ones. 

The module also records the collected data in the database. 

2) Calculation unit provides NDVI calculations, determines land quality indicators 

and forecasts for next. 

3) The data out unit should provide information in a user-friendly way. 

Specifically, build NDVI maps, soil maps, and plot dynamic change. This module should 

also contain ARIs for exporting data to both DSS and other GIS. 
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DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM FOR SUPPORTING 

DECISION MAKING IN THE AGRARIAN SPHERE 
 

Agrarian sphere is a strategically important sphere of functioning of any state. 

Food production needs are constantly increasing. Extensive methods of increasing 

harvesting and growing meat cause significant environmental damage. Therefore, their 

use is unacceptable in developed countries. As a result, there is a need for intensive 

methods of increasing harvesting and meat production. One way to achieve this is to 

improve the efficiency of agricultural management. 

The last few years have seen the rapid development of IT in agriculture. Currently, 

a significant bank of innovative technologies in this field has been formed. Gradually, 

agricultural production moves to their introduction. In other words, there is a transition 

of technologies from the stage of start-ups to the implementation of real information 

systems. According to BI Intelligence, by 2034, the proliferation of IT systems for the 

collection, storage, processing and delivery of information will increase tenfold and reach 

the level of use of 5 million Data Points [1]. This will create the basis for the widespread 

use of decision support systems (DSS) in the agricultural sector. It is also possible to note 

a considerable amount of investments aimed at informatization of agriculture by both 

state and private entities. This is confirmed by projects such as EU-PLF project, Anemon 

(Switzerland), eCow (UK), Connected Cow (Medria Technologies and Deutsche 

Telekom), Sensorfish (EU) and others [2]. 

Therefore, the task of developing an information system to support 

decisionmaking in the agricultural sector, taking into account the uncertainty conditions 

that cause the mutual impact of agriculture and environmental factors is extremely 

important. 

Then the problem of decision-making can be formally written as a multi-criteria 

problem of conditional optimization as follow: 

с1(𝑠1(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑘 ), 𝑠2(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑘 ), … 𝑠𝑛(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑘 ))
𝑆
→ 𝑚𝑎𝑥;

…
с𝑚(𝑠1(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑘 ), 𝑠2(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑘 ), … 𝑠𝑛(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑘 ))

𝑆
→ 𝑚𝑎𝑥;

𝐺1(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑘) = 0;
…

𝐺𝑟(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑘) = 0.

 

In [3, 4], it is proposed to evaluate alternatives in terms of risk minimization. 

In general, the decision-making process can be divided into 5 stages: 

1) Formation of the set of alternatives and criteria for their evaluation. 

2) Determination or evaluation of the factors for the appropriate period of time for 

which it is necessary to make a choice of alternatives. 
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3) Screening of inadmissible alternatives. 

4) Evaluation of alternatives. Numerical calculation of criteria for each of the 

alternatives for the fixed value of the factors (found in step 2). 

5) Construction of a certain convolution of the criteria for determining the optimal 

solution. 

In accordance with this structure, we will develop a conceptual model of a system 

consisting of 4 subsystems:  

1) Data management subsystem provides collection, including data on soil in the 

region, weather forecast, information on sowing material, price situation and demand for 

products, etc. Data obtained from sensors, information systems, analysis of aerospace 

images and other open sources in different formats should be brought to a single format. 

Their values should be calculated in a fuzzy format. The subsystem also stores the factors 

in the database. 

2) System management subsystem provides the formation of many alternatives and 

multiple criteria. The subsystem also collects data for the required period, on the basis of 

which it occurs, forecasting the values of factors for the desired period, evaluating 

alternatives by criteria, etc.  

3) Model management subsystem provides functioning models for choosing the 

optimal alternative, taking into account relevant models (multicriteria model, risk 

management model, etc.) and appropriate decision-making methods. 

4) The user interaction subsystem must present the information in a convenient 

form. In particular, to show the value of the criteria for the optimal alternative to the 

functioning of the enterprise, and to justify its selection by a report on the expected results 

of the functioning of the agricultural enterprise.  

The statement of multicriteria optimization problem (1)-(4) determines the 

structure of System management subsystem. Also, the model that fits it is one of the 

many models that are implemented in the Model management subsystem. 

Each subsystem can be considered as a separate module. The modular structure of 

the system will allow to expand and modify the capabilities of each of the modules 

independently of others. Also, the modular structure increases the stability and flexibility 

of the system. And given the modern approach to software development, the modular 

approach allows us to implement a micro-service approach when a system consists of a 

set of independent microservices. 
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THE PROBLEM OF CHOOSING A DIVERSIFICATION STRATEGY FOR A 

BUILDING ENTERPRISES 

 

Due to scientific and technological progress, reduced product life cycle, increased 

competition and permanent crisis in the economy, the task of diversifying the activity of 

the enterprise arises. Enterprise diversification approaches are aimed at improving the 

efficiency of the enterprise, increasing profits and reducing risks. The task of diversifying 

an enterprise is complex and has many factors of influence. The paper deals with the 

formal and substantive statement of the problem of choosing a rational strategy of 

diversification of a construction enterprise. A rational strategy is to maximize company 

profits while reducing risks. 

The class of multi-criteria decision-making methods allows to solve the task of 

choosing a rational diversification strategy. The analysis of some multi-criteria methods 

has shown that the use of these methods in isolation can complicate the interpretation of 

the results. In addition, the wrong decision-making in case of diversification of 

construction companies can have serious financial consequences. It is suggested to use 

several methods that focus on decision-making under uncertainty to select alternatives 

that reflect the diversification strategies of construction companies. 

Key factors that influence the activity of a construction company are: 

environmental factor (the presence of competitors, partnerships with other companies, 

entry into regional construction clusters), the factor of strategic management of the 

enterprise, organizational structure of the enterprise, productivity of the company, etc. 

An analysis of construction companies in Ukraine shows that about 40% of enterprises 

use coupled horizontal diversification strategies, 27% apply unrelated strategies, 9% use 

vertical strategies and almost 24% do not apply any strategy at all [1]. The answer to the 

question how to form an effective strategy and evaluate its effect from implementation 

can be the theory of adaptive strategic management [2]. This theory includes a number 

of tools that allow you to dynamically regulate the activities of the enterprise, taking into 

account qualitative and quantitative indicators. The calculation of these indicators is a 

complex task that is associated with the risk and uncertainty in which the enterprise 

operates. 

The main risks of a construction company can be attributed to: time risk (time 

consuming work and documentation), cost risk (any changes that occur in the course of 

construction projects from changes in the price of materials to change in the construction 

plan), the risks of quality performance construction work and management, 

environmental risks, without risks. The activities of the construction company, in 

particular in terms of diversification, should be consistent with the existing strategy, 

which is justified and positioned as rational. The urgent task is to choose a diversification 
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strategy for the construction company that would maximize its profit taking into account 

the risks involved. 

Let there be some construction Company B, whose main activity is the creation of 

real estate objects, as well as the organization of the corresponding processes during 

construction. The organizational structure, features of the activity and the history of 

creation of projects and objects of construction of this company are known. We will also 

assume that the activity of the company occurs under conditions of uncertainty and risk. 

Let Company B study find that diversification measures are needed to increase profits 

and reduce risks. Many diversification strategies or feasible  1 2 nS s ,s , s , alternatives 

have been developed that can be implemented by the company, that is, Company B has 

sufficient financial and human resources to do so, n is the number of possible 

diversification strategies [3].  

Since a finite-dimensional multi-criteria problem is considered, we consider the 

vector criterion 

        1 2 mc s c s ,c s , ,c s , s S , 

for evaluating strategies, m is the number of evaluation criteria for alternatives. Each of 

the criteria may have an 1 2 mw ,w , w , weight that determines the importance of each 

criterion in evaluating alternatives, 

m

i

i 1

w 1


 . The purpose of the study is to determine 

a rational diversification strategy from a variety of feasible alternatives  

 *

j 1 2 ns s ,s , s , j 1,k , k n  

over the specified criterion space, given the uncertainty. Moreover, the result of applying 

the method can be both a rational diversification strategy and an ordered set of strategies 

 * * *

1 2 ks ,s , s . The core of the classic multi-criteria decision-making problem is the matrix 

of decision-making:  

 

     
1 2 m

1 2 m

c c c

w w w
 

1
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n
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s

s

11 12 1m

21 22 2m

n1 n2 nm

e e e
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where js  – diversification strategies, j 1,n , ic  – criteria, iw  – weighting of criteria, 

i 1,m , ije  – evaluation of diversification strategies by defined criteria. That is, estimates 

represent  ij i je c s . functions. If  I 1,2, ,m  is the set of all indexes,  I 1,2, ,p   is 
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the set of indexes of the objective functions that are maximized and  I p 1,p 2, ,m     

is the set of indices of the objective functions that are minimized, I I I   . Then the task 

can be written as follows: 

 

 i i

i I

w c s max


  , 

 i i

i I

w c s min


  , 

i

i I

w 1


  ,
i

i I

w 1


  , s S . 

 

It should be noted that successful implementation of information technology 

evaluation strategy diversification of the company is only one of the components of its 

effectiveness. Among other things, the following activities should be taken into account 

[3]: 

1. Reformatting and improving the concept of forming the structure and scope of 

work in the organization of construction and implementation of diversification strategy. 

2. Adaptation of technologies and features of activity, including peculiarities of 

communication between suppliers, customers, stakeholders of the company, taking into 

account the implementation of a rational diversification strategy. 

3. Ability to change or adjust the organizational structure as a result of the 

implementation of the roadmap for the implementation of diversification trategy. 

4. Ability to change the technical and economic parameters of construction and 

other activities in accordance with the requirements of participants in the construction 

process based on the features of the course of implementation of diversification 

measures. 
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THE PROBLEM OF PARTNERS SELECTION FOR SCIENTIFIC PROJECTS 

 

According to the open innovation paradigm, scientific and educational projects 

should be implemented in close collaboration with external agents or partners. There is 

a great deal of research in the formulation of partner selection requirements at the level 

of overall project goals. However, the theoretical and practical basis for selecting partners 

for local project objectives is insufficient. Formal mathematical descriptions of this 

problem are also insufficient. The selection of partners is often made without any 

scientifically justified conclusions, only on the basis of the expediency and personal 

subjective preferences of the project manager. 

An important task is the formation of factors for the selection of partners for 

specific project tasks, depending on the types of partners, their competences, their 

possible contribution to the project (technical, innovative, legislative, scientific, etc.). 

The actual task is to formally formulate and solve the problem of selecting partners for 

the implementation of the project with the specified conditions. 

The research formulates the task of selecting potential partners for cooperation in 

the framework of scientific and educational projects. Each project in this production 

consists of a finite number of work packages, each of which requires the selection of 

contractors. For each work package of each project, a list of key selection criteria for 

partners should be established. To determine the optimal composition of work package 

contractors for each project, one can use the method of peer review aggregation. 

According to the results of the expert evaluation, the decision on whether to select 

contractors for the implementation of the relevant package is made by the project 

manager or decision-maker. The peculiarities of the problem statement are considered 

depending on the type of potential partner. In particular, for scientists, the criterion for 

evaluation may be publication activity on a topic that meets the objectives of the relevant 

work package. For associations and foundations, such criteria may be the assessment of 

reputation and the experience of implementing such projects. It is determined that the 

general selection criterion should be the knowledge and competencies possessed by the 

potential partner. 

In [1], recent scientific studies that evaluate the research activities of subjects and 

objects in scientific environments are analyzed. The main shortcomings of the known 

methods of scientific activity evaluation are described in the paper and the ways of their 

solution are suggested. In [2] it was determined that for each two subjects of scientific 

communities there can be three forms of relationships: partnership, competition, neutral 

relationships. Moreover, such relationships can be formed not only between subjects of 

scientific communities, but also between their individual structural units (departments, 

faculties, research departments, project teams, etc.).  
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The article [6] identifies the main features of partners (universities, research 

institutes, public authorities, private companies, professional associations and 

foundations) that determine the ways of communication and cooperation between them. 

Key factors that influence the creation of common forms of scientific cooperation are 

described in [3, 4]. 

Have a complete set of scientific and educational projects or grants given

 1 2 nG G ,G , G , n – the number of projects to be contracted. Suppose a finite set of 

potential executors of these projects  1 2 tV v ,v , ,v , t – the number of potential 

performers as subjects of the educational and scientific environment. The contractors 

may be scientists, project managers, research institutions, higher education institutions, 

etc [5]. 

Any project consists of a series of work packages  
i

i i i

i 1 2 rG g ,g , g , ir  – the 

number of project work packages iG , i 1,n , that run in a specific sequence and are 

related to results. To complete each of these work packages, you must select contractors 

who have the experience and competence to execute the package in a timely and efficient 

manner. That is, you need to find the following sets of potential performers: 

    i i i

j d d jW g v V v ,g Q   , 
i

iQ V G  , ij 1, r , i 1,n , d 1, t . 

For each work package of each project, a list of key selection criteria for partners 

must be established. That is, the vectors of the evaluation criteria will look like: 

        
ij

ij ij ij ij

1 2 Nf v f v ,f v , ,f v , v V , 

ijN  – the number of evaluation criteria for potential partners of work packages of i

jg  

projects iG , ij 1, r , i 1,n . 

Some criteria are maximized, so we denote the set of indices of such criteria by

 ij

1 ijJ 1,2, ,h . Other criteria with indexes  ij

2 ij ij ijJ h 1,h 2, , N    are minimized 

 ij

ijJ 1,2, , N , 
ij ij ij

1 2J J J  .  

Then 

 
ij
1

ij

k k

k J

f v max


  , 
ij
1

k

k J

1


  , 

 
ij
2

ij

k k

k J

f v min


  ,
ij
2

k

k J

1


  , 

there are limits to the number of potential contractors for each package and project
ijv V ,  

  ij ij ij

u u ij iV v V y v ,u 1,z , j 1,r ,i 1,n       , 

where ijz  – the number of thresholds for the constraint vector function  ij

uy v . The 

coefficients k  and k  determines the importance of each of the criteria in the calculation 

of the comprehensive assessment. 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

102 

 

In [1], the following basic tasks, which underlie the creation of information 

technology for selecting partners for scientific cooperation, are outlined.: 

1. Building an information model for the presentation of scientific and 

educational projects and their executors. 

2.  Construction of a method for determining the category of partner. For the 

scientific category, it is necessary to construct a method of identifying the directions of 

research of individual scientists. 

3. Creation of criteria, alternatives and method of multicriteria selection of 

potential partners from the base of active subjects of scientific communities. 

4. Building a method for evaluating potential partners. 

5. Creation of an information-analytical system, which under the goals of 

scientific and educational projects will form a list of potential partners for cooperation. 

The task of selecting potential partners for cooperation in the framework of 

scientific and educational projects is formulated. In the future, it is necessary to formulate 

an adequate list of criteria that should be evaluated as much as possible, regardless of the 

subjective opinion of the decision maker. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

УКРАЇНОМОВНОЇ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Анотація. У роботі досліджено застосування дивергенції Кульбака-

Лейблера для аналізу кластерів текстів українською мовою з метою виявлення 

подібної інформації у різних кластерах. 

Ключові слова: кластеризація, обробка природної мови, токенізація, 

стемінг, лематизація, стоп-слова, виділення ознак, інформація 

 

В сучасному світі набуває популярності тема обробки та зберігання великих 

даних (англ. – Big Data) [1, с. 5]. Дана тема тісно пов’язана з різними способами 

видобування даних (англ. – Data Mining) [2, с. 97]. Одним з способів видобування 

даних з сховищ Big Data є кластеризація – задача розбиття заданої вибірки об'єктів 

(ситуацій) на підмножини, що називаються кластерами, так, щоб кожен кластер 

складався з схожих об'єктів, а об'єкти різних кластерів істотно відрізнялися. В 

даному досліджені такими об’єктами є тексти українською мовою, що належать 

одному корпусу[3]. Корпус був утворений зі статей з кінематографії, історії 

України та економіки, взятих з вільної енциклопедії – Wikipedia. 

В результаті кластеризації можна проаналізувати наскільки різною є 

інформація у сховищі даних, проте це не дає можливості дослідити подібність 

інформації між різними такими групами. 

Мета даної роботи полягає у дослідженні можливості добування подібної за 

змістом текстової інформації з різних кластерів. 

В процесі обробки текстів було використано такі підходи обробки природної 

мови (англ. – natural language processing) [4]: токенізація – процес перетворення 

тексту на окремі частини (токени), стеммінг – процес групування слів за спільною 

основою (в досліджені був використаний алгоритм стемінгу Портера 

модифікований під українську мову [5]), видалення стоп слів (англ. stop words) [6] 

– найбільш вживаних слів у мові, що не стосуються змісту самого тексту, виділення 

термінів (англ. feature extraction) – процес побудови простору ознак, в якому 

безпосередньо буде відбуватися кластеризація, векторизація текстів – процес 

представлення кожного тексту у вигляді числового вектору, кожна координата 

якого є значенням відносної частоти вживання тої чи іншої ознаки у даному тексті. 

Для кластеризації документів був застосований алгоритм k-means++ [7]. Вибір 

алгоритму пояснюється його зрозумілістю на інтуїтивному рівні, тобто здатність 

інтерпретувати результати дослідження, можливістю задання кількості кластерів в 
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якості вхідного параметра. Оскільки кластери, утворені в результаті роботи 

алгоритму, мають центроїдні елементи, то надається можливість перевірити якість 

кластерної конфігурації за допомогою валідаційних індексів кластеризації [8], чи 

за допомогою мір мінливості. Варто зазначити, що для обробки великих даних, 

краще було б застосувати алгоритм DBSCAN (англ. Density-based spatial clustering 

of applications with noise – щільний алгоритм просторової кластеризації з 

присутністю шуму) [9], проте для здійснення дослідження використовується 

тестовий корпус текстів, розмір якого унеможливлює застосування цього 

алгоритму. 

З метою обробки утворених кластерів в дослідженні була застосована 

дивергенція Кульбака-Лейблера [10], що описується формулою: 

, 

 

де P та Q – дискретні розподіли з числом елементарних подій n. 

У випадку кластеризації P та Q відповідно два кластери, а, кількість ознак, 

що була виділена, відповідно є числом елементарних подій у розподілах. Тобто, 

можна сказати, що два кластери порівнюються за частотними розподілами ознак, 

що були зведені до проміжку від 0 до 1 (ймовірносні розподіли). 

Варто описати деякі властивості цієї відстані: 

1) Відстань Кульбака – Лейблера завжди невід'ємна, і рівна нулю тоді і тільки тоді, 

коли X = Y майже всюди. 

2) Відстань Кульбака – Лейблера, взагалі кажучи, не симетрична, тобто 

. 

Зокрема, вона не є метрикою на просторі розподілів ймовірностей. 

В результаті роботи програми були отримані три кластери текстів та матриця 

відстаней Кульбака-Лейблера: 

0.00000 0.24679 0.44424 

0.98697 0.00000 0.70360 

1.07429 0.41696 0.00000 

Візьмемо до уваги рядок значень відстаней від розподілу, що відповідає 

другому кластеру: 

  

0.98697 0.00000 0.703 

Можна побачити, що сума відстаней до інших розподілів є більшою за суми 

інших відстаней у отриманій матриці. Виходячи з цього, можна сказати, що 

розподіл вміщує більше унікальних ознак, ніж два інших розподіли. Варто 

зазначити, що з метою пошуку однотипної інформації у різних кластерах, треба 
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здійснювати переходи за найменшою відстанню від початкового кластера, 

оскільки відстань Кульбака – Лейблера також можна назвати величиною втрат 

інформації в кожному наступному розподілі (що знаходиться в знаменнику при 

обчисленні значення функціоналу), відносно поточного (що знаходиться в 

чисельнику) [10, с. 1]. 

Тож на основі проведеного аналізу були отримані результати, що 

підтверджують доцільність теми дослідження та перспективність проведення 

подальших досліджень у даній області. Інформаційний аналіз є дуже потужним 

інструментом видобування даних, та займає місце в одному ряду з алгоритмами 

машинного навчання. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ 

ФІНАНСОВИХ РЯДІВ  

 

Перехід української економіки до ринкових відносин, створення сучасної 

інфраструктури, еволюція форм власності та зростання самостійності учасників 

ринкових відносин на даному етапі розвитку економіки неминуче призводить до 

потреби постійного відстеження тенденцій та виявлення особливостей 

функціонування фінансово-валютної системи нашої держави.  

З кожним роком стрімко збільшуються обсяг інформації і швидкість її зміни. 

Обробка та управління такою кількістю даних людським інтелектом є 

малоефективною, а використання традиційних обчислень стає трудомістким 

процесом. Прогнозування фінансових часових рядів не є виключенням. Для 

рішення цієї задачі актуально використовувати потужні засоби обробки інформації.  

Питання прогнозування поведінки фінансових рядів присвячено ряд робіт [1 – 

6]. Разом з тим, питання порівняльного аналізу прогнозування в розрізі 

традиційних методів аналізу часових рядів – ARIMA; методів фрактального та 

інтелектуального аналізу даних (на основі нейронних мереж, генетичних 

алгоритмів, нечітких методів) не достатньо розкрите. 

Актуальність полягає в тому, що в сучасних умовах нестабільності та 

підвищеної ризиковості дуже гостро постає питання переоцінки традиційних 

лінійних методів прогнозування майбутніх валютних курсів. Тому порівняння 

традиційних методів аналізу часових рядів - ARIMA з методами фрактального та 

інтелектуального аналізу даних є актуальною задачею. 

Модель ARIMA відноситься до так званих авторегресійних моделей і 

базується на використанні математичного апарату з аналізу часових рядів.  

Часовий ряд є значення змінної, виміряної послідовно в часі з певним 

інтервалом. У широкому сенсі, аналіз полягає у вивченні характеристик минулих 

значень ряду і спробі їх використання для рішення задачі прогнозування. 

Застосовуючи в даному випадку статичні методи, ми припускаємо, що 

досліджуваний часовий ряд є реалізацією послідовності випадкових змінних і, 

таким чином, існує якийсь процес, що генерує наш ряд. Подібні процеси 

називаються випадковими процесами з дискретним часом. Саме їх використання 

дозволяє виділити необхідні взаємозв'язки та характеристики в даних і 

спрогнозувати їх подальшу поведінку. 

Основними цілями при виконанні даного аналізу є виділення тренду, 

визначення значень сезонних варіацій і кореляції; застосування різних 
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статистичних тестів дозволяє виявити певні шаблони поведінки даних в ряді.  

В цілому варто відзначити, що в довгостроковій перспективі значення 

прогнозу стають рівними певному константному значенню, що узгоджується з 

теоретичним описом поведінки даної моделі для довгострокового прогнозування. 

Саме тому доцільніше здійснювати прогнозування за допомогою ARIMA на 

короткотривалій основі [7]. 

Метод R/S аналізу дослідження фрактальних часових рядів був 

запропонований Б. Мандельбротом і базується на дослідженнях, проведених 

англійським дослідником Херстом. Він ґрунтується на аналізі розмаху параметра 

(найбільшим і найменшим значенням на відрізку, що вивчається) та 

середньоквадратичного відхилення. Херст запропонував нову статистику – 

показник Херста (Н). Цей показник має широке застосування в аналізі часових 

рядів завдяки своїй стійкості. При його обчисленні необхідні мінімальні 

припущення щодо системи, яка вивчається, та на його основі можна класифікувати 

часові ряди за типом та глибиною пам’яті. Він може відрізнити випадковий ряд від 

невипадкового, навіть якщо випадковий ряд має негаусовий розподіл. Це метод, що 

дозволяє ефективно передбачати поведінку валютних ринків і діагностувати 

нестабільні стани [8]. 

Нейронні мережі дають додаткові можливості в моделюванні нелінійних 

явищ і їх хаотичної поведінки, завдяки своїй гнучкості вони можуть «схопити» 

різні стани системи. Нейромережевий аналіз, на відміну від класичних підходів, не 

допускає ніяких обмежень на характер вхідної інформації (це можуть бути як 

індикатори даного часового ряду, так і відомості про поведінку інших ринкових 

інструментів); на відміну від класичних регресійних моделей та методів технічного 

аналізу, заснованих на загальних рекомендаціях, нейронні мережі здатні знаходити 

оптимальні для даного інструменту індикатори і будувати за ними оптимальну для 

часового ряду стратегію передбачень. Крім того, ці стратегії можуть бути 

адаптивні і змінюватись разом з ринком, що особливо важливо для молодих 

ринків, які активно розвиваються, зокрема, українського [9]. 

Отже, використання лінійних методів для аналізу фінансових рядів має 

перевагу в тому, що ґрунтується на зрозумілій математиці, проте їх використання 

доцільне лише на короткостроковий період та не відрізняється сильною точністю. 

Показник Херста є індикатором подій, що прямо або опосередковано впливають 

на економіку держави та курс її національної валюти. Коли збурення на валютному 

ринку минає, цей показник наближається до свого середнього значення, яке 

визначає ступінь трендозалежності фінансового ряду. Показник Херста краще 

використовувати для розуміння тренду та волатильності на ринку. Але для 

довгострокового та точнішого прогнозування валютого курсу має сенс 

використовувати моделі інтелектуального аналізу. 

Практичне значення – це, насамперед, аналітика та прогнозування 

економічних показників (не тільки валют, а й наприклад різних біржових індексів, 

акцій тощо). Надзвичайно важливим є можливість проведення оцінки даних з 

метою отримання більших прибутків та зменшення ризиків, визначення структури 
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диверсифікації власних грошових ресурсів, здатність формувати більш якісні 

висновки щодо економічної ситуації в країні та світі. 

Існує багато можливих розширень цієї роботи. По-перше, очевидно, що інших 

методів машинного навчання велика кількість, які можуть замінити нейронні 

мережі: наприклад такі як регресійні дерева, метод опорних векторів, метод 

найближчих сусідів та інші.  

По-друге, для різних валют можуть працювати краще різні методи і 

дослідження цього питання може бути перспективою для подальших наукових 

досліджень. І по-третє, необхідно розширити розуміння щодо можливих факторів 

впливу на валютний курс конкретної пари і їх використання в процесі 

моделювання. Цікавим є також вивчення поєднання групи різних методів, які б 

могли більш ефективно взаємодоповнити якість прогнозування. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ  

 

Розглядається задача аналізу текстових повідомлень користувача соціальних 

мереж для формування психологічного портрету особи за допомогою 

інформаційних технологій [2]. Аналіз текстових повідомлень та сповіщень є одним 

з особливих питань, що вимагає додаткових досліджень. Створення інформаційної 

системи допомагає зберігати і аналізувати інформацію. Система забезпечує 

розпізнавання голосових і текстових повідомлень і аналіз інформації на основі 

попередніх аналізів і досліджень. В цьому випадку система враховує загальний 

настрій тексту і смисловий контекст повідомлення. В результаті ми маємо всі 

можливі приховані смисли послання і рекомендації по відношенню до них. 

Інформація з соціальних мереж впливає на особистість і може оцінюватися за 

допомогою функції очікуваної корисності (1). 

У загальному випадку розв’язок задачі будемо шукати у вигляді рівняння  

 

( , , , ),W f w p U T
               (1) 

де 𝑤 – значення позиції особи, що написала повідомлення в момент часу 𝑡0 ,  

𝑝 – еталонне значення за визначенням експертів, 𝑈 – об’єм інформації, що 

вплинула на користувача в момент прийняття рішення; Т – час спілкування в 

мережі або написання сповіщення [2].  

Текст або інші сповіщення завжди містять в собі ознаки особи, що ці 

сповіщення створила. Тому за аналізом можна отримати психологічний портрет 

особи, що полегшує роботу криміналістам [1]. На рисунку 1 зображено схема 

аналізу текстового повідомлення. Аналіз тексту вимагає використання базових 

знань, в тому числі прикладів висловлювань або слів, які найчастіше 

використовуються для «брехні».  Базові знання оформлюються у вигляді тез та 

правил і містяться у «Базі даних співпадінь» та за допомогою блоку «Аналіз слів 

співпадінь за емоційним зображенням».  Через аналіз текстів і звітів формуються 

висновки. 

У відповідності до рисунку 1 будь-яке текстове повідомлення проходить три 

етапи дослідження: розподіл, аналіз та оцінка. У відповідності до етапів 

дослідження текстових повідомлень створюється окремий модуль системи аналізу 

текстових повідомлень, що базується на психологічних ознаках розпізнання 

намірів особистості.  
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Рисунок 1 – Схема аналізу тексту 

 

Користь даної розробки полягає у можливості обробки текстів на основі 

широкої бази даних та в зберіганні опрацьованої інформації для подальшого 

використання за аналогічних обставин. Система аналізу текстових повідомлень 

створюється як окремий програмний продукт мовою С#, що дозволяє обробляти 

великі об’єкти інформації. В програмному продукті використовується два модулі, 

а саме  Windows Forms(.NET Framework) який створює віконні додатки з великим 

функціональними можливостями та SQL data base. В програмний продукт входить 

дві бази даних: одна для слів маркерів, а друга – для виконаних аналізів текстів. 

Оскільки C# є об'єктно-орієнтована та підтримує поліморфізм, успадкування, 

перевантаження операторів, статичну типізацію, то це дозволяє вирішити завдання 

з побудови великих, але в той же час гнучких, масштабованих і розширюваних 

додатків. Застосування створеної системи дозволить в подальшому 

систематизувати фрази-маркери та аналізувати текстові сповіщення з врахуванням 

очікуваної корисності отриманої інформації. 
 

Список використаних джерел: 

1. Judicial expertise in civil proceedings // Linguistic expertise. 

URL:https://stud.com.ua/6784/pravo/lingvistichna_ekspertiza. 

2. Estimation of Influence of External Information on Participants of Web- Communities 

by IT-Tools in Conditions of Behavioral Economy// Kravchenko Olha K., Danchenko Elena B., Bedrii 

Dmytro I., Marunych Valerii S.// Problemele Energeticii Regionale 1-1 (40) 2019. – С.45-59. (WoS)    

https://stud.com.ua/6784/pravo/lingvistichna_ekspertiza


Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

111 

 

УДК 631.162 
1 Гуртовий Ю.В. 

Студент 
2 Бесчастна Д.О. 

Викладач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики 
1-2Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

РИНОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Вже декілька останніх років у світі все актуальнішою є ідея розвитку 

екологічного стилю життя. У зв’язку з цим у галузі сільського господарства і 

харчової промисловості з’явився новий напрямок – виробництво органічних 

продуктів. В Європі цей ринок активно розвивається останні 30 років, 

збільшуючись щорічно приблизно на 15-20%. У той самий час в нашій країні 

продукти, вироблені за екологічними стандартами якості, тільки починають 

виходити на ринок, хоча площа сільськогосподарських земель, виділених під 

вирощування органічних продуктів за останні п’ять років зросла в 1,5 рази.  

За даними рис.1, показники роздрібної торгівлі органічною продукцією 

постійно зростають. Так, у 2010 році цей показник ставновив 2,4 млн. євро, а у 2017 

році 29,4 млн. євро, тобто зріс у 12,25 разів. Так само зросла і кількість виробників 

такої продукції з 142 до 304, тобто більше, ніж удвічі. 

 
Рис. 1 «Динаміка роздрібної торгівлі органічною продукцією та кількості її 

виробників у 2010-2017рр.» 
Джерело: Складено автором за даними Дослідного інституту органічного сільського господарства[1]. 

Варто зазначити, що найбільше операторів ринку органічної продукції 

знаходиться у Київській, Херсонській, Вінницькій, Одеській, Житомирській та 

Харківській областях, тобто в областях, що не відстають і в 

сільськогосподарському виробництві. Господарства в Україні, що виробляють 
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таку продукцію і мають відповідний сертифікат, у своїй діяльності 

використовують площі різні за розміром: від кількох гектарів, як і в більшості країн 

Європи, до декількох тисяч гектарів ріллі, але у відсотковому відношенні це менше 

1% з 42,7 млн.га земель, призначених для ведення сільського господарства.  

За даними, наведеними у табл.1, українська органічна сільськогосподарська 

продукція є конкурентоспроможною на європейських ринках Нідерландів, 

Німеччини, Австрії, Італії, Польщі, Великої Британії, Швейцарії, Румунії, 

Угорщини, Данії, оскільки маємо додатне сальдо торгового балансу – перевищення 

експорту на імпорту. 

Таблиця 1 

Експортно-імпортний потенціал України у виробництві органічної 

продукції 

Рік Експорт органічної 

продукції, млн. 

євро 

Темп росту 

експорту, % 

Імпорт органічної 

продукції, млн. 

євро 

2013 36 100% - 

2014 70 194,44% - 

2015 50 71,43% 4 

2016 59 118,00% 4 

2017 99 167,80% 4 
Джерело: Складено автором за даними Дослідного інституту органічного сільського господарства [1]. 

Більше того, маємо дуже швидкі темпи росту експорту, хоча нестабільна 

ситуація в Україні в економічному та політичному середовищі також вплинула і 

на цей ринок – у 2015 році спостерігається скорочення експорту на 28, 57%.  

Аналізуючи дані табл.2, традиційно лідерами експорту продукції цієї галузі 

є зернові культури, зокрема - кукурудза, пшениця, ячмінь, частка яких у структурі 

складає близько 78%. 

Таблиця 2 

Рейтинг продуктів експорту органічної продукції 

№ Органічні продукти, що 

експортує Україна 

Обсяги, тис.т 

1. Кукурудза 100 

2. Пшениця 58 

3. Ячмінь 23 

4. Соняшник 12 

5. Соя 11 

6. Спельта 9 

7. Яблука/сік 7 

8. Горох 5 

9. Просо 4 

10. Ріпак 3 
Джерело: Складено автором за даними Дослідного інституту органічного сільського господарства [1]. 
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Аналізуючи внутрішній споживчий ринок органічних продуктів, можна 

помітити, що він продовжує розширюватись через мережі популярних 

супермаркетів, які використовують продаж органічних продуктів як елемент 

соціально-екологічного маркетингу, таким чином покращуючи свій імідж. Проте 

необхідно уникати товарів сумнівної якості чи походження, оскільки для деяких 

недобросовісних виробників еко-, біо-, органічна продукція є лише методом 

просування та маркетинговим ходом. У виробництві органічної продукції високої 

якості заборонено використовувати будь-які мінеральні добрива, генетично-

модифіковані організми, штучні консерванти тощо. Єдиним способом, за 

допомогою якого можна перевірити якість такої продукції, є надання сертифікації 

за органічними стандартами. Так, Кабінет міністрів України, враховуючи 

потенціал на зовнішніх ринках, у жовтні 2019 року встановив детальні правила 

господарської діяльності у сфері органічного виробництва в Україні.   

Таке рішення має сприяти функціонування ринку органічної продукції, а 

також створення прозорих умов ведення господарської діяльності у сфері 

виробництва та обігу органічних продуктів, зокрема в сфері органічного 

рослинництва, тваринництва, в тому числі, специфічні вимоги до органічного 

птахівництва і бджільництва, а також грибництва, аквакультури, виробництва 

органічних морських водоростей, органічних харчових продуктів та кормів, 

заготівлі органічних об'єктів рослинності, зберігання, перевезення та маркування 

окремих видів органічної продукції. Нові правила ведення господарської 

діяльності у сфері органічного виробництва дозволять знизити рівень забруднення 

атмосферного повітря, води і земель агрохімікатами, пестицидами та відходами 

тваринництва, а також сформувати якісні умови утримання деяких видів тварин 

[2]. 

Отже, ринок органічної продукції має значний потенціал, оскільки Україна є 

аграрно-індустріальною країною та може задовольняти попит європейських 

споживачів на таку продукцію, створюючи більшу частку доданої вартості для 

національної економіки. Зростаючі темпи експорту, роздрібної торгівлі, 

збільшення кількості гравців на цьому ринку свідчить про сприятливі умови 

господарювання. Більше того, законодавча база України в регулюванні та 

контролю цього ринку також розвивається. Якість та сертифікацію органічної 

продукції контролювати держава, конкретно – «Держпродспоживслужба». Цей же 

закон передбачає штрафні санкції, які будуть накладатися на недобросовісних 

виробників органічної продукції , або на тих виробників, які неправомірно 

використовують надписи «еко», «біо» чи «органік». 
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ПРИКЛАДНІ АЛГОРИТМИ REINFORCEMENT LEARNING ДЛЯ 

ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛУ КУПІВЛІ/ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА БІРЖІ 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЇХ РОЛЬ 

 

Навчання з підкріпленням має широке коло застосування. Воно 

застосовується там, де потрібно порівняти відкладену вигоду – мету – з 

ситуативним прийняттям рішення. Навчання з підкріпленням – галузь машинного 

навчання в ході якого система, що випробовується навчається взаємодіючи з 

деяким середовищем. Основними елементи навчання з підкріпленням є: 

1. Агент - суб’єкт дії. 

2. Дія, та її варіанти – можливі опції того, що ми можемо зробити. 

3. Середовище та стан – об’єктивна реальність навколо агента, та умови, 

в яких він знаходиться в результаті своїх дій   

4. Результат, або нагорода – те, що ми намагаємось досягти.  

Подібними категоріями можуть бути сформульовані прикладні життєві 

задачі  (таблиця 1) . 

Таблиця 1. Інтерпритація елементів навчання з підкріпленням на життєві 

задачі 

Агент Дії Середовище та Стан Нагорода (чого ми 

прагнемо?) 

Автомобіль Повороти в 

різні 

сторони, 

гальмування, 

прискорення 

Місце, стан, швидкість 

машин та інших 

учасників руху  на 

дорозі в момент часу, 

стан дороги, дорожня 

карта 

1. Безпечне переміщення з 

точки А в точку Б 

(відсутність ДТП)? 

2. Швидкість 

переміщення? 

3. Мінімальна дистанція? 

Світлофор Ввімкнення 

зеленого, 

жовтого, або 

червоного 

кольорів 

Рівень заторів, 

інтенсивність руху, 

швидкість машин, дії 

пішоходів, дорожня 

карта  

1. Максимальна пропускна 

спроможність перехрестя? 

2. Безпека всіх учасників 

руху (мінімальна кількість 

ДТП)? 

Бот-

трейдер 

Купівля, 

продаж 

цінних 

паперів 

Поточна ціна на актив, 

Рівень інфляції, курс 

валют, новини та ін. 

1. Максимізація прибутку 

(на якому відрізку часу?) 
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Як видно з таблиці, питання визначення критерію оцінки ефективності 

роботи агента є одним з найтяжчих, адже саме зумовить методи досягнення цілі. 

Визначення середовища та всіх можливих станів зі 100% точністю, в свою чергу, 

є зовсім неможливим через природу самих ситуацій, що не дає нам змоги прямо 

запрограмувати поведінку агента.  

Виходячи з аналізу оптимізація дій агента (agent) в певному 

детерміністському або стохастичному середовищі (environment) для максимізація 

винагороди (reward) через підвищення ефективності функції витрати (cost function) 

є актуальним питанням. 

 
Рис.1 – Спрощена схема Reinforcement Learning[1] 

 

Базовим алгоритмом є Марковський процес вирішування (МПВ)[2]: 

S, A, Pa, Ra  

Де  S – скінченна множина станів, 

A – скінченна множина дій, 

Pa(s, s′) = Pr(st+1 = s′ | st = s, at = a) - ймовірність того, що дія a в стані s в 

момент часу t призведе до стану s′ в момент часу t + 1, 

Ra(s, s′) -  винагорода, отримувана після переходу до стану s′ зі стану s в 

результаті дії a 

Варіації використання окремих елементів МПВ, що за певних умов можливо, 

зумовлюють існування різних категорії навчання з підкріпленням: 

Модельні та Безмодельні. Алгоритми, що використовують Pa(s, s′) та Ra(s, 

s′) з МПВ, називають модельними, оскільки вони намагаються вивчити 

середовище навколо, і передбачити результат своїх дій та стан, в якому вони 

опиняться, при дії a. Можна сказати, що подібні алгоритми здатні прогнозувати 

майбутню нагороду, й відповідно корегувати свої поведінку.     

Безмодельні, в свою чергу, не використовують вищезазначених частин МПВ, а 

здебільшого покладаються на минулий досвід, що наближає подібний метод до 

класичного глибинного навчання.   

Полісні та безполісні. Певну стратегію в навчання з підкріпленням 

називають полісом (англ. policy), а самого агента, що діє відповідно – полісним 

(англ. policy-agent). Такий агент, дізнається цінність дії, яку він робить, в межах 

стратегії яку він обрав. Безполісний агент не притримується певної стратегії, а 

аналізує всі результати всіх своїх потенційних дій за стану s, іноді це навіть значить 

абсолютно хаотичні дії, адже його не стримує жодна зі стратегій.   

Основними алгоритмами навчання з підкріпленням є: 

1. Q-навчання, 

Безмодельний безполісний метод, що базується на рівнянні Беллмана[3]. 
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Його особливістю є те, що він націлений на максимізацію кінцевої винагороди 

через функцію оцінки якості (Quality) усіх можливих дій.   

Його формула має наступний вигляд: 

Qt(s,a)=Qt−1(s,a)+α(R(s,a)+γmaxa′Q(s′,a′)−Qt−1(s,a)) 

Де Qt(s,a) – кумулятивна цінність можливих станів та дій в момент часу t, 

R(s,a) – нагорода за дію в поточному стані, 

P(s,a,s′)  - ймовірність переміщення в стан s′ зі стану s при дії а, 

maxa′ Q(s′,a′) – найбільша цінність з усіх можливих станів та дій (перебуваючи в 

стані s зараз) 

Тобто, агент намагається оцінити всі можливі стани та дії, починаючи з 

поточного моменту, та обрати шлях, що принесе найбільшу винагороду в 

майбутньому, що має сенс в умовах роботи з цінними паперами. Ще одним з 

плюсів Q-навчання є те, що агенту непотрібно моделювати середовище, і що в 

умовах торгів на біржі навіть неможливо зробити ідеально, адже жоден не знає всіх 

параметрів та змінних такого «середовища». Це саме те, що необхідно для 

стохастичних умов.   

2. Глибинний полісний градієнт. Інший популярний, але вже полісний, 

алгоритм – це глибинний полісний градієнт, дія якого зводиться до: 

- Оцінки вірогідності прийняття рішення на основі минулого досвіду та 

параметрів полісу.  

- Прийняття найбільш вірогідної дії. 

- Повторення кроків 1 та 2 до кінця періоду. 

- Підрахунок загальної винагороди. 

- Оновлення параметрів нейронної мережі полісу задопомогою методу 

зворотного поширення помилки (backpropagation method). 

Ввівши глибинну нейронну мережу в архітектуру навчання з підкріпленням, 

можна параметризувати стани, замість того, щоб вираховувати шляхи до 

найбільшої винагороди через нескінченну оцінку всіх можливих результатів дій, 

що може потребувати занадто багато обчислювальної потужності та часу. Завдяки 

широковідомим можливостям «узагальнювання»  глибинних нейронних мереж 

отримуємо здатність розуміти як діяти, виходячи з теперішнього стану, не знаючи, 

що буде попереду, а лише розуміючи, що саме в нашому стані має найбільший 

вплив на винагороду в майбутньому, і як діяти для її максимізації.    

3. Генетичні алгоритми. Цей тип алгоритмів відрізняється від 

попередніх тим, що оцінює агентів, а не стани та дії. Саме завдяки процесу, що 

нагадує природний відбір, він і отримав свою назву. Їх дія має декілька 

наступних кроків, які майже не відрізняються для різних реалізацій: 

Умови:  

- Агент – організм. 

- Параметри полісу - «гени» агента, що керують його поведінкою. 

- Нагорода – рейтинг життєздатності агента 

- На самому початку, ми ініціалізуємо N агентів з довільними 

параметрами генів. 
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- Деякі з цих агентів абсолютно випадково будуть вести себе краще, 

ніж інші. 

- Відбираємо 10% найуспішніших агентів, та видаляємо 90% інших. 

- Наповнюємо 90% від N для наступної популяції з 10% 

найуспішніших з попередньої, модифікуємо параметри цих 90% за допомогою 

Гауссівського шуму, щоб відкривати нові та кращі (або гірші) комбінації 

параметрів. Фактично, тут відбувається аналог природної мутації.  

- Залишаємо 10% найуспішніших з першої популяції незмінними у 

наступній популяції. 

- Повторюємо. 

Порівняння реалізації згаданих алгоритмів на біржі 

Базовими елементи RL будуть: 

- Агент - бот-трейдер. 

- Дії: 

o Купити 1 акцію. 

o Продати 1 акцію. 

o Тримати (або не робити нічого за відсутності наявних активів) 

- Середовище (його параметри): 

o Характеризується об’ємом торгів на ринку на момент часу t (Volume). 

o Ціною закриття (Close Price). 

o Ціна транзакції – за замовчуванням 1$.  

- Стан: 

o Портфель акцій на момент часу t. 

o Залишок коштів. За умовчуванням з початку – 2000$ 

- Функція нагороди дорівнює різниці між наявними грошима в кінці 

роботи бота, та на початку. Мета – максимізація цієї різниці, що буде 

дорівнювати нашому прибутку.  

Результати використання різних типів алгоритмів представлено у таблиці 2.  

Таблиця 2. Результати використання різних алгоритмів продажу чи купівлі 

акцій 

№ Алгоритм Результат, % 

1 Q-навчання 3.247379 

2 Глибинний Полісний Градієнт 14.0136 

4 Генетичні алгоритми 25.38 – 39.5 

5 Стратегія рухоме середнього[4] 0.619 

6 ABCD стратегія[5] 12.54 

7 Ціннісні інвестиції (інвестиції на основі аналізу компанії як 

бізнесу) 

~10-15% 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

118 

 

За результатами дослідження сигнал на продаж або купівлю акцій Apple Inc. 

(NASDAQ:AAPL) за період 250 днів торгів 2018 року, та діє відповідно до власної 

рекомендації. Для порівняння в таблицю також внесені автоматизовані класичні 

трейдингові стратегії (рядки 5-7), що не використовують навчання з 

підкріпленням. 

Як бачимо, деякі окремі види навчання з підкріпленням працюють 

ефективніше ніж класичні трейдерські стратегії в однакових умовах.  Якщо до 

недавніх часів, у списку найуспішніших трейдерів не було жодного технічного 

аналітика (прим. так називають фахівців, що в своїх діях та стратегіях на ринку 

покладаються на математику, машинне навчання та моделі), то зараз ситуація 

змінюється, і такі гравці з’являються. Наприклад, Renaissance Technologies – хедж-

фонд, що отримує близько 70% прибутку кожен рік саме завдяки використанню 

технік та методів машинного навчання (включно з навчанням з підкріпленням). 

Стохастична природа ринку, фінансових процесів, а також поява гравців (прим. 

автоматизованих трейдингових систем), що можуть приймати рішення за секунди, 

унеможливлює використання застарілих методів, до яких ми звикли, і змушує нас 

відкривати все нові й нові способи примноження прибутку, одним з яких є 

комбінування глибинного навчання та навчання з підкріпленням. Останні 

дослідження доводять, що дані методи є досить успішними при вірному їх 

використанні.  
 

Список використаних джерел: 

1. Reinforcement Learning 101. Режим доступу до ресурсу: 

https://towardsdatascience.com/reinforcement-learning-101-e24b50e1d292 

2. Марківський процес прийняття рішення. Режим доступу до ресурсу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_decision_process  

3. Bellman, R. (1957). A Markovian Decision Process. Journal of Mathematics and 

Mechanics 6. 

4. This is Embarrassing. Режим доступу до ресурсу: https://tradingsim.com/blog/simple-

moving-average/, Simple Moving Average Strategy 

5. ABCD Pattern Trading. Режим доступу до ресурсу: 

https://www.profitf.com/articles/patterns/abcd-pattern-trading/     

https://towardsdatascience.com/reinforcement-learning-101-e24b50e1d292
https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_decision_process
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОШУКОВИХ РОБОТІВ У КОНТЕКСТІ 

ПОШУКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 

 

Розвиток інформаційних та телекомунікаційних систем та технологій 

формують у користувачів інформації нові вимоги до пошуку, обробки та 

збереження інформації. Інформаційні системи, на сьогодні, відносять до 

пріоритетних, якщо у них є елемент пошуку, аналізу та збереження інформації. 

Пошукова система повинна вміти проводити індексацію та аналіз для надання 

потрібної інформації користувачу не тільки в режимі реального пошуку, але й в 

режимі рекомендацій у майбутніх пошуках. Ці вимоги частково можуть бути 

задоволені з допомогою пошукових роботів. Пошуковий робот – це програма, яка 

аналізує та індексує веб-сторінки для подальшого використання індексу 

пошуковою системою та побудови веб-кешу [1]. Щодня пошуковий робот (бот), 

відвідує сайт близько тисячі разів. Така велика кількість відвідувань бота, 

пов’язана з бажанням пошукової системи видавати максимально якісний і новий 

матеріал своїм користувачам.  

Відповідно, постає наукове завдання провести: дослідження основних 

принципів роботи пошукових роботів; аналіз інформації, яку отримують пошукові 

роботи на основі якої сформувати умови покращення інтернет-ресурсу. 

Головним завданням пошукового робота, є перевірка працездатності 

інтернет ресурсу (перевірка сторінок які додані до індексу на предмет наявності 

помилок), наступним етапом перевірки є перевірка та не, чи відповідає інформація 

яка була на сторінці раніше, тій інформації що є на даний момент [1]. Другорядним 

завданням, є перевірка зручності показу інформації для користувачів мобільних 

пристроїв, планшетів та настільних комп’ютерів. Під час даного аналізу, 

пошуковий робот також звертає увагу на наявність прискореного варіанту сторінки 

(Accelerated Mobile Page), адже на даний момент окрім якісного контенту 

користувачі бажаю отримувати в пошуку сторінки які завантажуються швидко.  

Дослідження, проведені компанією Akamai у 2009 році [2], говорять про те, 

що 47% користувачів очікують що сторінка завантажиться за 2 секунди, та те, що 

40% користувачів можуть покинути сайт, якщо час його завантаження більше ніж 

3 секунди. Отже, наступним важливим фактором для пошукового бота є швидкість 

завантаження сторінки. Пошукова система google, в рекомендаціях до інтернет 

ресурсів [3], вказує, що сторінка має завантажуватись за час, менше однієї секунди, 

що говорить про те що чим швидше завантажується сайт тим краще. Наступним 

важливим фактором чому швидкість важлива – є те, що чим швидше портал 
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завантажується тим шанс, що бот встигне переглянути більше сторінок вашого 

сайту більший, тому що пошукова система виділяє певний час для кожного сайту 

і чим більше сторінок він перегляне за цей час, тим швидше нова інформація 

потрапить до користувачів на сторінках пошукової видачі. 

Іншою гілкою працездатності пошукового робота є індексація інформації, 

тобто, пошуковий бот відвідує сайт і шукає на ньому нову інформацію, нові 

посилання та все що є нове. Дослідження, поведінки пошукового бота google bot 

[4], показали, що коли бот бачить значні зміни в структурі елементів сайту він 

починає за короткий проміжок часу перевіряти весь портал це може бути в 100 

разів більше сканувань ніж при звичайному режимі сканування.  

Разом з цим, пошуковий робот переглядає та враховує ще сотні різних 

факторів, таких як унікальність контенту (тексту та зображень, розміщених, на 

сторінках інтернет-ресурсу) [5]. Якщо контент визначається як унікальний, то він 

відразу індексується пошуковою системою, а відповідна сторінка з’являється на 

сторінках пошукової системи. Додатково пошукові роботи аналізують ще сотні 

параметрів такі як: валідація коду, його кількість, швидкість завантаження та 

виконання сторінки, мікророзмітка, наявність додаткових тегів (next, prev, 

robots…) 

Важливість збереження та аналізу поведінки пошукового робота та 

інформації яку він отримав полягає у: 

- отриманні інформації про наявність сторінок які відповідають на запит 

помилкою. Найбільш популярною серед таких, є помилка “404 Not Found” (404 not 

found – це серверна помилка, яка вказує на те, що інформація не знайдена). Така 

помилка зустрічається досить часто, її генерація пов’язана з тим що видаливши 

наприклад одну з новин, з сайту видаляється і сторінка, але не видаляється 

посилання на неї з інших інтернет-ресурсів. Також генерація цієї помилки може 

бути пов’язана з видаленням певної картинки на сайті, адже, відстежити всі 

сторінки великого порталу на предмет правильності відображення всіх елементів 

неможливо. Отже, відстеживши, що така помилка існує, можна в найкоротший час 

виправити її, додавши видалену сторінку або налаштувавши перенаправлення 

користувачів на іншу сторінку з відповідною інформацією. 

- отриманні картки відвідувань ресурсу пошуковим ботом. Під картою 

розуміється візуалізований список сторінок, які є на сайті та які з них, з якою 

частотою скануються пошуковим роботом. Маючи таку інформацію перевірити ту 

інформацію яку потрібно. Досить часто, складається так, що пошуковий робот 

щодня по декілька разів сканує сторінку з контактами, але ж ця сторінка не 

обновляється щодня і не має корисної інформації для пошуку з огляду на 

відсутність ключових слів і смислових текстів. Маючи таку інформацію, 

користувач одночасно отримаємо інформацію про те, які сторінки пошуковий 

робот не відвідує або відвідує з великими паузами в часі. Отже, отримавши карту 

перебування робота пошукової системи на сайті, можна вчинити дії, які вплинуть 

на те, які сторінки буде відвідувати та індексувати пошукова система і тим самим 

збільшать присутність на сторінках пошукової системи, збільшать вагу в списку 
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сайтів аналогів та піднімуть сайт в списку пошукової видачі. 

- отриманні аналізу поведінки пошукового робота на сайті. Маючи 

список сторінок які робот відвідує часто можна знайти певні закономірності, і 

працювати над тим щоб виконати знайдені критерії на інших сторінках онлайн 

ресурсу і тим самим збільшити присутність робота на сайті та збільшити вагу сайту 

для пошукової системи, адже пошуковий робот буде вважати що сайт містить 

якісну інформацію. 

- отримання часу завантаження сторінки. Як відомо, час завантаження є 

досить важливим фактором, як для користувачів, так і для пошукових роботів. І 

маючи список сторінок які мають проблеми з часом завантаження, можна 

розв’язати цю проблему, і зробити інтернет-ресурс кращим. 

Отже, маючи ці чотири елементи інформації про поведінку пошукового 

робота, можна зробити інтернет-ресурс, який в першу чергу буде зручним для 

користувача, адже онлайн ресурс не міститиме сторінок, які містять системні 

помилки, буде працювати швидко на всіх сторінках, буде містити лише корисну 

інформацію для користувача. Виправивши ці помилки та досягнувши якісного 

контенту, інтернет-ресурс також підніметься в рейтингах пошукових систем, що 

автоматично призведе до збільшення кількості користувачів вашого ресурсу та 

відкриє вам нові горизонти для розвитку. 
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D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88

%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82

%D0%B5%D0%BC     
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СИСТЕМИ КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ПЛАТОСПРОМОЖНОСТI КЛIЄНТІВ БАНКУ 
 

Abstract: The following article introduces the main concepts of credit scoring, 
describes the most well-known and trustworthy systems of its automation and their 
peculiarities and explains the types of credit scoring. 
Also the article examines the most effective statistical methods for creating and building 
scoring models as detailed as the advantages and disadvantages of existing scoring 
systems. It justifies the need to implement automated credit scoring systems from a 
financial perspective. 

Key words: bank credit, credit scoring, credit scoring methods, credit risk 
minimization, credit rating, application scoring, behavioral scoring, сollection scoring, 
fraud scoring, advanced scoring, linear regression, logistic regression, support vector 
machine (SVM), neural networks 

Анотація: Наступна стаття вводить поняття кредитного скорингу, описує 
найбільш відомі системи його автоматизації та їх особливості, а також розглядає 
типи кредитного скорингу. 
Далі розглянуті найбільш ефективні статистичні методи для побудови 
скорингових моделей, проаналізовані переваги і недоліки існуючих скорингових 
систем, а також обґрунтована необхідність впровадження автоматизованих систем 
кредитного скорингу з фінансової точки зору. 

Ключові слова: банківський кредит, кредитний скоринг, методи кредитного 
скорингу, мінімізація кредитних ризиків, кредитний рейтинг, анкетний скоринг, 
поведінковий скоринг, колекторський скоринг, розширений скоринг, лінійна 
регресія, логістична регресія, метод опорних векторів, нейронні мережі. 

Вступ: Сьогодні в Україні, яка активно переймає світові стандарти ведення 
банківської справи, інтенсивними темпами впроваджуються різноманітні типи 
банківських послуг, провідне місце серед яких займає кредитування підприємств і 
особливо фізичних осіб. 

В зв’язку з цим перед банківськими установами постає питання про 
створення детального портрету благонадійного та платоспроможного 
позичальника, що гарантує банку прибутковість кредитного напрямку діяльності 
та дозволяє планувати поточні фінансові активності. 
Головною метою розробки та впровадження скорингових систем є 
багатофакторний аналіз особистості позичальника, що дозволяє банку: 

1. Прийняти правильне базове рішення - надання чи не надання кредиту  
2. Прийняти правильні супутні рішення у випадку надання кредиту: сума 

кредиту, встановлення кредитного ліміту, встановлення строків користування 
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кредитними грошима та можливість при бажанні банку запропонувати особисті 
умови його надання (погашення) виходячи з соціального положення, рівня доходів 
та інших індивідуальних особливостей конкретного позичальника, що буде 
слугувати встановленню постійних та довірчих відносин клієнта та банку. Тобто, 
при побудові моделей кредитного скорингу абстрактний слоган бізнесу: “Знай 
свого клієнта” стає як ніколи конкретним. 

В основі побудови будь-якої моделі кредитного скорингу лежить 
припущення про те,що люди зі схожими соціальними ознаками мають схожу 
поведінку. 

Кредитний скоринг – це автоматизована система оцінки (мінімізації) 
кредитних ризиків, суть якої полягає в оцінці благонадійності позичальника, а 
саме: у розбитті клієнтської бази на групи за певними соціальними ознаками та 
виявленні закономірностей поведінки між потенційними позичальниками зі 
схожими ознаками. 

На сьогодні в світі існує кілька базових систем оцінки платоспроможності, 
що вважаються досить надійними [4]: 

1. FICO (Fair Isaac Corporation) – найбільш широко відома система оцінки 
для видачі кредитів в США  

2. VantageScore (VantageScore Solutions: Experian, Equifax, TransUnion) – 
загальна модель кредитного скорингу, що об’єднує дані про позичальників трьох 
провідних кредитних бюро. 

Ці системи оцінки різняться за рахунок того, що вони надають різну ступінь 
важливості однаковим соціальним ознакам, а тому кількість балів, що 
присвоюється, теж різниться. А отже, часто рішення про надання кредиту тій чи 
іншій особі може різнитись в залежності від того, яку систему скорингу 
використовує конкретний банк. 
Основні особливості: 

⎯  FICO нараховує бали, аналізуючи інформацію по відкритих кредитних 
рахунках, оцінується поведінка клієнта за останні півроку. VantageScore вважає 
достатньою базою для оцінювання наявність кредитних рахунків в минулому; 

⎯  VantageScore аналізує не лише позитивну для банку поведінку клієнта, 
але і тенденції та особливості використання кредитних коштів кожним окремим 
позичальником; 

⎯  FICO фіксує кількість запитів на кредити на протязі короткого строку, 
що понижує бали позичальника, в той час як VantageScore об’єднує ці запити в 
один, вважаючи таку поведінку позичальника доречною: він подає багато запитів 
в розрахунку на те, що якийсь банк надасть кредит; 

Типи кредитного скорингу: 
1. Application scoring – оцінка платоспроможності позичальника на рівні 

подання запиту на кредит. 
2. Behavioral scoring – прогнозування платоспроможності позичальника на 

основі даних його кредитного рахунку. Дозволяє виявити тенденції поведінки, що 
змінять – підвищать чи знизять – рівень довіри банка до позичальника в 
майбутньому. 

3. Collection scoring – розробка алгоритмів роботи з позичальниками, що 
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мають заборгованість перед банком з метою повернення наданих коштів. 
4. Fraud - scoring – аналіз дій клієнта з метою запобігання та фіксації 

ситуацій, пов’язаних з шахрайськими діями з боку позичальників. 
5. Advanced scoring – створення портрету потенційного позичальника та 

спроба кредитного прогнозування при відсутності кредитної історії або браку 
даних про нього.  

Незважаючи на те, що наведені вище системи вважаються надійними та 
демонструють високий рівень точності в оцінках і класифікації клієнтів, 
банківський бізнес все ж потерпає від збитків спричинених неповерненням 
кредитів, а тому продовжує фінансувати, розробляти нові та удосконалювати 
існуючі моделі кредитного скорингу для деталізації особистості позичальника з 
метою подальшого аналізу та надання більш точних прогнозів[5]. 

Мета роботи:  
1. Дослідження, порівняння і аналіз основних методів та алгоритмів роботи 

скорингових систем. 
2. Виявлення переваг і недоліків скорингових систем  
1. - Методи статистичного аналізу для побудови скорингових систем 
Алгоритми побудови систем кредитного скорингу базуються на:  
1.1 – Лінійна регресія – класичний інструмент для розрахунків балів у 

скорингових системах при бінарній залежній змінній або зведенням до неї – являє 
собою метод розбиття об’єктів (клієнтів) на певні категорії (класи). Етапи: 

1. Формування інформаційної бази для кредитного аналізу (заповнення 
потенційними позичальниками розширених анкет) 

2. Визначення залежної змінної - залежить від мети аналізу (розмір боргу, 
сума що буде сплачена по простроченому кредиту, наявність простроченої 
заборгованості більше n-днів), на базі чого буде здійснена бінарна класифікація 
потенційних позичальників: “поганий” або “хороший”. 

3. Визначення незалежних змінних – набір даних з розширених анкет, який 
формується виходячи з доцільності (дані повинні визначати залежну змінну) 

4. Формування навчальної та тестової вибірки - розбиття інформаційної бази 
на 2 частини (80/20): для навчання та перевірки якості статистичної моделі. 

5. Скоринговий бал визначається як лінійна функція від набору даних xi: 
y = a1x1+a2x2+…+anxn 

1.2 – Логістична регресія – частковий випадок лінійної регресії - більш 
широко, ніж лінійна, використовується в побудові скорингових систем за рахунок 
більш зручного сприйняття:  
лінійна функція не може відобразити бінарність за своєю природою, в той час як 
логістична функція може встановити межі для бінарного відгуку системи, оскільки 
приймає значення в межах [0;1]. 

Скоринговий бал визначається як логарифмічна функція від набору даних xi:  

𝑃′ = (
𝑃

1−𝑃
)  = a1x1+a2x2+…+anxn, де P – оцінка імовірності того, що в кредиті буде 

відмовлено, тобто що клієнт - “поганий” для банку[3]. 
1.3 – Метод опорних векторів – один з найкращих методів для побудови 

скорингових моделей, що полягає у побудові гіперплощин на базі векторів ознак 
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xi. 
Суть методу полягає у представленні точки у вигляді вектора ознак, що буде 

представляти об’єкти, які класифікуються. 
Доцільність такого кроку пояснюється тим, що в просторі більшої розмірності 
провести розділяючу гіперплощину, максимально віддалену від точок, простіше.  

Задача полягає у максимізації відстані між розділяючою гіперплощиною та 
допоміжними гіперплощинами (опорні вектори - проходять через точки, що 
знаходяться найближче до гіперплощини), яка називається зазором. 
Побудови максимального зазору гарантує стабільність системи і збереження 
розділяючої здатності даної гіперплощини у випадку появи нових даних. 

1.4 – Нейронні мережі – другий за популярністю метод, реалізований в 
системах кредитного скорингу. 
Перевагою застосування є можливість працювати з нелінійними залежностями. 
Він базується на використанні вивчених алгоритмів функціонування людського 
мозку і застосуванні цих алгоритмів для побудови предикативних моделей, в тому 
числі – моделей кредитного скорингу. 

Суть полягає у побудові моделі багатошарового перцептрону, що має 
декілька шарів: вхідний, m-прихованих та вихідний, де вхідний шар складається з 
вхідних даних (незалежних змінних), приховані шари служать для обчислень на 
апроксимації, а вихідний – це результат роботи k-oї ітерації нейронної мережі. 

1.5 – Інші статистичні методи: 
- Дерева прийняття рішень 
- CHAID (Chi-squared automated iteraction detector) analysis 
- Метод k-найближчих сусідів 
- Найбільш ефективними методами для побудови скорингових моделей 

вважаються: 
- Нейронні мережі 
- Метод опорних векторів 
- Логістична регресія 
Проте слід мати на увазі, що не існує найкращої скорингової моделі для 

кожної ситуації. Вибір оптимального методу для побудови моделі кредитного 
скорнгу залежить від конкретної цілі (задачі) та обраної залежної змінної. 

Таким чином, при побудові скорингових моделей використовуються 
математичні і статистичні методи, методи теорії ймовірностей, штучного 
інтелекту, методи теорії управління і прийняття рішень[2]. 

2. – Переваги і недоліки скорингових систем 
Створення і розвиток систем кредитного скорингу дозволяє: 
1. Підвищити прибутковість банківських установ за рахунок:  
- системного моніторингу клієнта: від подачі заявки на кредит до 

повного погашення; 
- аналізу поведінки клієнта, що дозволяє будувати аналітичні 

предикативні моделі;  
- наповнення рекомендаційних банківських систем даними, що 

дозволяють одночасно: повністю автоматизувати рішення про надання кредиту та 
мінімізувати ризики; 
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2. Вести поточний аналіз і системне планування банківських активностей за 
рахунок стабілізації надходжень коштів від наданих кредитів, тобто робити 
розвиток банку більш прогнозованим, а бізнес – захищеним; 

3. Зробити запуск нових банківських проектів, продуктів, акцій банку більш 
вивіреним та свідомим, оскільки кожним банком в процесі кредитного аналізу буде 
постійно накопичуватись та актуалізуватись база даних по клієнтам в цілому, їх 
запитам, очікуванням, потребам, що відображає кон’юктуру банківського сектору; 
Наразі недоліками систем кредитного скорингу є: 

- Фінансова вартість запровадження і підтримки скорингової системи, 
оскільки якісні системи і ліцензії на їх використання доступні лише провідним 
банкам, в той час як більш малі інституції працюють в полі підвищених ризиків, 
пов’язаних з неповерненням кредитів і не мають змоги перейти на інший рівень. 

Тобто невеликі або нові банки потрапляють в так зване замкнене коло, що в 
90% випадків призводить до банкрутства. І, як завжди, впровадження таких 
складних систем потребує досить великої кількості спеціалістів з високим рівня 
професіоналізму і досвідом, що є проблемою для будь-якої галузі (банківський 
сектор – не виключення). 

3. Практична значимість і необхідність впровадження 
Практична значимість впровадження систем кредитної оцінки позичальника 
наврядчи може бути переоцінена. 

Насьогодні світ має справу з великою кількістю даних, яка неупинно зростає, 
і, як будь-яка сфера людської діяльності, потребує упорядкування, осмислення 
(аналізу), планування і автоматизації з мінімізацією кількості “чорних лебедів”. 
Особливо дане твердження стосується фінансової сфери, де вартість помилки – це 
досить часто вартість бізнесу, який доводиться продавати або ліквідувати 
внаслідок банкрутства. 

Тому майбутнє фінансової установи базується на професійному та 
планомірному впровадженні автоматизованих систем прийняття рішень та 
інвестиціях в їх розвиток і вдосконалення[9]. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ 
 

У зв’язку зі збільшенням потреби на розробку програмних продуктів на 
українському ринку постало і питання структуризації управління ІТ-проектами. 
Налагодження процесів відбувається на кожному підприємстві відповідно до 
системи їх управління і цінностей, а також масштабу компанії і ступеню його 
корпоративного розвитку. Разом з тим на процеси розробки продуктів значно 
впливає концепція SDLC, яка визначає чіткі етапи розробки програмних продуктів. 

Залежно від вимог споживачів задля досягнення найбільшої ефективності 
застосовуються різні методології розробки програмного забезпечення. Хоча 
методології управління проектами активно розвиваються вже близько 30 років у 
контексті розробки програмного забезпечення в Україні вони з’явилися відносно 
недавно. 

У мультипроектній системі офіс проектного менеджменту має багаторівневу 
структуру [1]. Перший рівень розглядає безпосередньо проекти. Тут виконується 
відстеження ходу виконання проектів, їх моніторинг, ведеться проектна 
документація. На другому рівні розглядаються питання управління програмами, 
які об'єднують кілька проектів в єдину систему. Зазвичай це проекти, що 
виконуються в рамках холдингу з розподіленою структурою. На третьому рівні 
розглядаються питання управління портфелями проектів. У портфель проектів 
можуть входити різнорідні проекти і програми. На цьому рівні вирішуються 
питання стратегічного управління, організації тендерів, управління загальними 
ресурсами, якістю і т.д. На четвертому рівні основними є завдання розвитку 
проектної організації, питання корпоративної політики і т.д. Впровадження 
корпоративної інформаційної системи на підприємстві направлено в першу чергу 
на підвищення ефективності його діяльності. Для досягнення поставлених 
результатів необхідно залучити до процесу впровадження максимальну кількість 
людських ресурсів та охопити якнайбільше напрямків діяльності підприємства. 

Автоматизацію впровадження методології управління ІТ-проектами 
доцільно виконувати на базі існуючих програмних продуктів по управлінню 
проектами шляхом розширення їх функціональних можливостей під специфічні 
задачі бізнесу. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 
задачі:  

— провести аудит існуючої системи управління проектами та 
управлінського обліку для визначення рівня зрілості компанії та її готовності та 
здатності до необхідних перетворень;  

— визначити основні вимоги до необхідних додаткових функціональних 
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модулів інформаційної системи управління проектами та етапи впровадження. 
Наприклад, Oracle Primavera — класична система автоматизації управління 

проектами, підтримує жорстку методологію PMBOK і через доступні засоби 
підводить компанію до класичного управління проектами згідно закладеної 
методології [2]. 

Методології проектного менеджменту у такому випадку можна визначити 
[3] як набір найкращих практик, інструментів та методів, які є динамічними, 
гнучкими, адаптивними та підлаштовуються під різні проекти в конкретному 
середовищі. Тому методологія повинна складатися з набору процесів, шаблонів, 
прийомів та інструментів, які допомагають планувати та управляти проектом 
протягом усього його життєвого циклу. Компоненти методології охоплюватимуть 
процеси управління проектами, такі як ініціювання, планування, результат та 
моніторинг прогресу проекту, підбір інструментів та методів обміну зворотнім 
зв’язком всіх зацікавлених сторін; консолідований та інтегрований набір 
відповідних найкращих практик та цінностей управління проектами та перелік 
термінології для визначення загальної мови для проектного середовища. 

При виборі методології управління проектами необхідно враховувати ряд 
ключових особливостей проекту [4]. 

1. Хронологія проекту 
2. Складність проекту 
3. Бюджет проекту 
4. Потреба в ресурсах 
5. Залучення зацікавлених сторін 
6. Галузь 
При цьому вибір методології проектного менеджменту доцільно 

здійснювати, коли [3]: 
1. Обсяг проекту визначений 
2. Розраховані витрати на проект 
3. Визначено потреби зацікавлених сторін 
4. Усі конфлікти та залежності виявляються та усуваються 
5. Усі завдання дотримуються однакової методики та підходу 
Найпоширеніші моделі розробки ПЗ нині представляють собою різновиди 

каскадних та гнучких моделей як двох великих груп методологій. В свою чергу, 
MS Project не задовольняє всіх потреб та не дає можливостей управляти проектами 
на рівні генпідрядної компанії чи замовника. Намагання впроваджувати в свою 
діяльність програмні продукти по управлінню проектами найчастіше зводяться до 
досить спрощеного використання широкого спектру можливостей інформаційних 
систем. Це пояснюється насамперед складністю самих систем, їх універсальністю 
для різних прикладних сфер застосування та, як наслідок, відсутністю їх адаптації 
виключно під будівельну специфіку, а також рівнем технологічної зрілості 
компанії. Як показує практика майже всі проекти впровадження системи 
управління проектами зупиняються на рівні опису бізнес-процесів та 
впровадження інформаційної системи, яку використовують виключно для 
планування графіків будівельного процесу різного ступеня деталізації. В свою 
чергу управління часом ведеться в дуже урізаному форматі, а про повноцінне 
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планування та управління вартістю мова майже не йде [2]. 
Якщо розглядати їх у розрізі трьох основних точок проектного менеджменту 

– так званого трикутника – то побачимо переваги і недоліки обох умовних груп 
методологій: 

1) Час. З дотриманням чітких вимог на перших етапах каскадна модель 
витрачає набагато менше часу, щоб забезпечити необхідний хід робіт, аніж того 
вимагають перші кроки з використанням гнучких методологій. Одак, рухаючись 
вглиб проекту стає зрозуміло, що кожне відхилення від початкових вимог займе 
відповідно багато часу на переробку при каскадній моделі. 

2) Бюджет. При неможливості повернення до попереднього етапу у 
каскадній моделі, кожна поправка і відхилення коштуватиме проекту значну суму, 
не передбачену у бюджеті, на відміну від гнучких методологій, які орієнтовані на 
мінливість ринку і вимог. 

3) Зміст. Оскільки гнучкі методології потребують постійної роботи у 
стані невизначеності, вони потребують також і значого організаційного впливу на 
команду розробки, а також врахування ризиків при плануванні. Однак мета 
гнучких методологій – показати готові модулі системи після кожної ітерації робіт. 
Відповідно, вносити зміни буде набагато дешевше і швидше, ніж у каскадних 
методологіях. 

З огляду на вибір методології управління проектами значно залежить і успіх 
його виконання. Тому питання аналізу впливу методології проектного 
менеджменту на результат розробки програмного забезпечення, особливо у 
малому та середньому бізнесі, є актуальним. 

Дослідження [5] з понад 10,5 тис. проектів показало, що лише 2,5% компаній 
завершують свої проекти абсолютно успішно. Решта або не виконали деякі свої 
першочергові цілі, або перевищили початковий бюджет чи терміни. Ці невдачі 
приносять великі втрати – лише в США невдалі ІТ-проекти оцінюються сумарно 
50 - 150 млрд. доларів втраченого доходу та продуктивності. А 17% ІТ-проектів 
можуть піти настільки погано, що загрожують самому існуванню компанії. 
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СТАНДАРТИ МОБІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ В УКРАЇНІ 

 
Анотація. Розглядається використання стільникової мережі для Інтернет речей і її 
стандарти в Україні. Сформульовані першочергові задачі для розвитку Інтернет 
речей з використанням мобільних мереж. На основі аналізу обґрунтовано місце 
стандартів LTE-M та NB-IoT. Розглянуті функціональні можливості бездротових 
мереж 5G. Їх аналіз показав перспективне спрямування для розбудови зв’язку в 
системах ІоТ. 
Ключові слова: Інтернет речей; Internet of Things; характеристики Internet of 
Things; проблеми IoT; бездротові мережеві системи 5G.  
 
Інтернет речей (Internet of Things; IoT) – це мережа фізичних об'єктів або «речей», 
які взаємодіють один з одним. Це є розподілена електроніка, давачі та виконавчі 
пристрої з обчислювальною потужністю, програмним забезпеченням та 
мережевим з'єднанням, що дозволяють користувачам стати її невід'ємною 
частиною. У роботах [1] Dr. Ovidiu Vermesan and Co. (д-р Вермезан та інші, 2011) 
автори описали IoT, як Інтернет Енергетику (IoE), Інтернет Медіа (IoM), Інтернет 
Людей (IoP) та Інтернет Сервісів (IoS). CISCO (Evans, 2012) вирішила узагальнити 
цей термін як Інтернет Всього (Internet of Everything) [2], де його розглядали як 
систему, що складається з речей, де процес, дані й люди разом утворювали 
«мережу мереж». З точки зору CISCO – IoE з'єднує людей, процес, дані та «речі» 
разом, щоб сформувати мережу, придатну та корисну для допомоги у відстеженні 
«речей», а також для вирішення деяких глобальних проблем, таких як засуха, 
кліматичні зміни, наявність питної води, голод тощо.  
Технології IoT швидко розширюється, а області застосування включають розумні 
міста, інтелектуальне вимірювання, безпеку та надзвичайні ситуації, роздрібну 
торгівлю, логістику, промисловий контроль, інтелектуальне сільське 
господарство, розумне тваринництво, автоматизація домашніх господарств, 
електронну охорону здоров'я тощо. Однак, оскільки області застосування 
охоплюють різні середовища та пов'язані різноманітні пристрої, це робить IoT 
дуже неоднорідним, а отже, часто виникають задачі та проблеми які пов’язані з 
керування живленням, безпекою та якістю обслуговування. І усі такі проблеми і їм 
подібні пов'язані зі стандартними викликами бездротових мереж. Окрім того 
підключенням до IoT також пов'язані з архітектурними і протокольними 
проблемами, вважають автори у своїй роботі [3]:  

 розробки протоколів стільникового зв’язку для ІоТ; 
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 аналіз можливостей стільникового зв’язку 5G; 

 вивчення і забезпечення проблеми безпеки; 

 створення методології розробки відповідної архітектури ІоТ. 

Стандарти і протоколи стільникового зв’язку для  IoT  
З розвитком IoT кількість підключень до мереж мобільного зв'язку операторів 
збільшиться в рази. За прогнозами Ericsson [4], до 2021 року загальна кількість 
підключених до інтернету пристроїв у світі становитиме 28 млрд. З них 1,5 млрд – 
це споживачі електроніки і розумних автомобілів, які взаємодіють один з одним, 
за допомогою мереж мобільного зв'язку. У найближчі роки кількість між 
машинних підключень (Machine-to-Machine, M2M) буде рости на 25% в рік, більша 
частина що поставляються на ринок M2M-пристроїв буде підтримувати стандарт 
LTE. Зі зростання ринку IoT стає очевидним, що для багатьох варіантів 
використання таких рішень існуючі технології мобільного зв'язку недостатні у 
зв'язку з недостатнім покриттям, високою вартістю кінцевих терміналів і малим 
терміном служби їх елементів живлення. 
Інноваційною технологією Інтернету речей є рішення вузько смугового IoT 
(Narrow-Band IoT або NB-IoT). Це бездротовий вузько смуговий різновид 
глобальних мереж з низьким енергоспоживанням (Low Power Wide Area, LPWA), 
які в першу чергу призначені для додатків між машинної взаємодії (М2М). 
Стандарт NB-IoT відкриє компаніям, що спеціалізуються на наданні 
телекомунікаційних послуг, широкий спектр нових можливостей. Зокрема, істотно 
збільшить прибутковість операторів від одного абонента (Average revenue per user, 
ARPU). Технологія NB-IoT займе свою низько швидкісну нішу в класі рішень, де 
пріоритетне значення має безперебійна передача даних і низьке 
енергоспоживання. 
Технічні переваги NB-IoT. Стандарт NB-IoT був специфікований консорціумом 
3GPP [4] у 2016 році в Release 13 (LTE Advanced Pro) і зараз проходить тестування. 
Фахівці вважають, що технологія NB-IoT отримає популярність серед операторів 
[4], тому що її обслуговування і експлуатація обійдеться їм дешевше, ніж найкраща 
на сьогодні мережа LTE або GSM. Це обумовлено її характеристиками. Стандарт 
NB-IoT є двосторонній зв'язок, що діє в частотному каналі шириною 200 кГц. Для 
того, щоб запустити мережу в експлуатацію, оператору необхідно встановити 
лише на базовій станції спеціальне програмне забезпечення. Це актуально, якщо 
розгортати IoT-мережу вже на існуючих частотах. 
3GPP продумує модель функціонування мережі. Консорціум пропонує три 
варіанти розгортання NB-IoT мережі. Перший – це NB-IoT Guard Band, тобто для 
Narrowband IoT буде виділений окремий частотний спектр. Другий – це In Band, 
тобто технологія буде розміщена в захищеному інтервалі частот мережі LTE. 
Третій – отримав назву Stand Alone. Відповідно до його концепції, NB-IoT і LTE 
працюють в одному частотному діапазоні. Таким чином, мережу NB-IoT можна 
розгорнути в частотних діапазонах, в якому зараз функціонує стандарт GSM, після 
відповідної зміни частот в LTE, або в «захищених» частотах між мережами GSM і 
LTE. Швидкість передачі даних в NB-IoT досягає 200 кбіт/с, що є достатнім для 
пристроїв, періодично передають однотипні дані невеликого обсягу. 
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Рисунок 1. Частотні діапазони NB-IoT 
У спрощеному вигляді варіанти розгортання NB-IoT мережі можна представити у 
вигляді такої ілюстрації: 

 
Рисунок 2. Розгортання NB-IoT 

У свою чергу розробники обіцяють, що термін служби елемента живлення 
устаткування NB-IoT без підзарядки буде досягати 10 років. Очікується, що ціна 
терміналу NB-IoT складе близько 5$. 
Наступною із найважливіших особливостей технології NB-IoT є можливість 
підключати до одного стільника базової станції до 100 тисяч пристроїв NB-IoT, що 
в десятки разів перевищує можливості діючих стандартів мобільного зв'язку. Це 
дозволяє отримати додаткову комерційну вигоду на основі застосування аналізу 
IoT-даних методами великих даних (Big Data).  
Такі переваги стандарту NB-IoT дозволяють значно збільшити зону покриття, 
забезпечивши зв'язок у важкодоступних місцях і регіонах. 
Проблеми і перспективи розвитку NB-IoT. Багато галузей діяльності виявляють 
інтерес до продуктів IoT, які підвищують ефективність бізнес-процесів. В першу 
чергу це ЖКГ, транспортна сфера, охорона здоров'я, автомобільна промисловість 
тощо. 
Інтернет речей передбачає більше п'ятдесяти варіантів використання, включаючи 
інтелектуальні датчики (на електрику, газ, воду), управління об'єктами, системи 
охоронної та пожежної сигналізації для дому та комерційної нерухомості, 
персональні датчики «електронного здоров'я», системи відстеження людей, тварин 
або предметів, елементи інфраструктури «розумного» міста (наприклад, вуличні 
лампи або сміттєві контейнери, «розумного» будинку і підключені промислові 
інструменти і т. п.). 
Аналітики вважають, що саме В2В-сегмент стане рушійною силою розвитку 
Інтернету речей і саме він буде проявляти найбільший інтерес до таких продуктів 
на першому етапі їх комерціалізації. Це також пояснюється тим, що зашити в 
комплектацію «розумного» пристрою структуровану бізнес-процедуру простіше, 
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ніж потреби приватного користувача. Очікується, що обсяг ринку вузько 
смугового NB-IoT до 2022 року досягне близько 200 млн. дол. 
Фахівці називають різні цифри про кількість підключених у найближчі 4-6 років 
IoT-пристроїв. Складність прогнозування пояснюється тим, у Інтернету речей 
великий потенціал у промисловій сфері, яка є досить енергоємною і вимагає 
великої кількісті підключених пристроїв. 
Говорити про комерційне розгортання подібних мереж стандарту NB-IoT поки що 
рано. Це пов'язано не тільки з браком електронних компонентів і проблемами 
розподілу виділених частот, але і з регуляторними механізмами. Мобільні 
оператори досить міцно впровадили мережі LTE, що дуже важливо для 
прогресування Narrowband IoT. Серед світових розробників стандарту NB-IoT, 
крім Huawei, можна назвати Qualcomm, Intel Corporation, Nokia Networks, Verizon, 
Samsung Group, AT&T [4] і інші. 
З огляду на те, що стандарт NB-IoT тільки сформований, їх концепція ще 
відточується. Ряд розробників планують розширити функціонал мережі в 
наступних релізах голосовим сервісом, тому що швидкість роботи мережі дозволяє 
це зробити. Також, швидше за все, NB-IoT стане однією зі складових специфікації 
мереж 5G (Narrowband 5G). 
Тестування мереж NB-IoT. Компанія u-blox оголосила про випуск першого, в 
своєму роді, модуля для мереж NB-IoT. Він підтримує сервіси, для роботи яких 
необхідно надійне з'єднання і тривала передача невеликих даних. Розробники 
заявляють, що елемент живлення прослужить без підзарядки від 10 до 20 років. 
Розмір пристрою становить 1,6х2,6 см, а максимальна швидкість вхідного потоку 
– 227 Кбіт/с. U-blox повідомила про успішне випробування обладнання, яке 
підтвердило велику ефективність NB-IoT у порівнянні з GPRS. 
Ця компанія вже «засвітилася» сенсаціями в розвитку стандарту Narrowband IoT 
раніше. У партнерстві з Huawei і Vodafone було організовано перше в історії 
тестування пре-стандарту NB-IoT. Експеримент проводився на мережі Vodafone за 
допомогою кріплення на базову станцію спеціального модуля, який подав сигнал 
на лічильник води. Партнери мають намір розширити сферу застосування 
технології. Наприклад, у планах Huawei розгорнути цей стандарт для організації 
мобільного зв'язку. Однак для цього необхідно підтвердити низьку чутливість 
мережі NB-IoT до зовнішніх перешкод. 
З метою популяризації та розгортання стандарту NB-IoT, Huawei нещодавно 
підписало угоду про наміри з компанією TIM [4]. Партнери створюють відкриту 
лабораторію для організації робіт над вузько смуговим IoT і проведення 
випробувань в польових умовах. 
Очевидно, що попит на цю технологію буде рости, тому що її характеристики 
відповідають ринковим тенденціям і споживчим потребам. Вона надає широке 
покриття (зокрема і у підвальних приміщеннях), енергозбереження, можливість 
підключення великої кількості пристроїв і низьку вартість їх обслуговування. 

Аналіз можливості стільникового зв'язку 5G 
Нові бездротові стандарти, як очікується, революціонізує IoT завдяки високим 
швидкостям і пропускній здатності та малого енергоспоживання [5]. У 2019 на 
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ринку з'явилися Wi-Fi 6 і 5G. Можливо, ці технології об'єднаються в рішеннях для 
користувачів і підприємств. Для IoT 2019 рік, ймовірно, стане переломним. 
Причиною цього є поява Wi-Fi 6 і 5G. Ці технології, як очікується, докорінно 
змінять IoT і мобільний зв'язок. 
Wi-Fi 6. Технології Wi-Fi для зручності користувачів отримали буквено-цифрове 
позначення. Тепер Wi-Fi 6 називають 802.11ax, Wi-Fi 5 – 802.11ac і Wi-Fi 4 став 
відомий як 802.11n [5]. Wi-Fi 6 у місцях з великою щільністю пристроїв буде 
забезпечена швидкість в чотири рази вища, ніж традиційний Wi-Fi при більшій 
пропускній спроможності. Wi-Fi 6 дозволить бездротовим пристроям 
скористатися новими швидкостями. 
Wi-Fi 6 – це наступне покоління Wi-Fi. Максимальна швидкість передачі даних за 
новою технологією – 9,6 Гбіт/с, що значно більше Wi-Fi 5 (3,5 Гбіт/с). Ці показники 
– теоретичні максимуми, яких поза лабораторними умовами не досягнути. Але 9,6 
Гбіт/с при розподілі на мережу з тисяч пристроїв забезпечить більшу швидкість 
для кожного. Користувачі будинку і на підприємствах з часом обзаведуться 
різними розумними пристроями. До 2020 року експерти прогнозують 31 мільярд 
пристроїв стане підключатися IoT. 
Функціональні можливості 5G. 5G – це технологія стільникового зв'язку 
наступного покоління, яка замінить 4G LTE. Як правило, стільникові мережі 
покривають великі площі, в той час як Wi-Fi обмежується радіусом до 300 метрів. 
Мережі 5G випередять за швидкістю швидкісні 4G LTE [5, 6]. Крім високих 
швидкостей, 5G принесе велику пропускну здатність і ємність для мереж. Це 
дозволить підключити до мережі нові пристрої, яким необхідні мінімальний час 
затримки і для яких показники 4G LTE неприйнятні. 
Wi-Fi 6 і 5G перетворять використання IoT-пристроїв. 5G і Wi-Fi 6 поліпшать 
силу сигналу в перевантажених бездротовими пристроями міських районах. Нові 
швидкість і ширина смуги частот мереж Wi-Fi 6 підійдуть для надання гостям і 
клієнтам для швидкісної бездротової мережі. У торгових центрах для зручності 
навігації відвідувачів маячки, підключені до Wi-Fi, визначать розташування 
бутиків. 
5G забезпечить підключення пристрою новими бізнес-налаштуваннями. 
Власникам роздрібних магазинів не потрібно тягнути дроти з одного поверху на 
інший. Пристрої, які споживають важкий контент (наприклад, системи відео 
фіксації з HD-відео), при завантаженні відео тепер не скоротять пропускну 
здатність хот-спотів. 
5G – це крок до будівництва бездротових інтелектуальних домашніх систем. 
Застосування 5G дозволить розташувати розумні пристрої у будь-якій точці 
будинку або квартири і спростити налаштування підключення домашніх 
пристроїв. 
Зміна екосистеми IoT. 5G і Wi-Fi 6 з'явилися на ринку вже в цьому році. Розвиток 
цих технологій призведе до виходу на ринок пристроїв, призначених для відправки 
більшого обсягу даних при використанні меншої кількості енергії. Незабаром 
зникне потреба переведення обладнання у сплячий режим. Стільниковий зв'язок у 
порівнянні з фіксованими мережами і подібними характеристиками швидкості на 
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великих відстанях наддасть багато переваг. Wi-Fi не зникне, а стане запасним 
варіантом, наприклад, при недоступності 5G. Поки ж 4G LTE доступний багатьом, 
користувачі вважають за краще з огляду на високі швидкості використовувати 
фіксовані мережі передачі даних. 

Проблеми безпеки мобільних мереж ІоТ 
За своїм підходом щодо розробки LTE-M и NB-IoT є безпечними, на відміну від в 
альтернативних технологій [7]. Мобільні мережі IoT використовують виділені 
смуги спектру на умовах ліцензій, виданих регулюючими органами, тому 
втручання інших радіо технологій зведено до мінімуму. Більше того, всі мобільні 
оператори застосовують ідентифікаційні модулі (SIM-карти), що містять досить 
безпечні інтегральні схеми, для аутентифікації пристроїв. Мобільні оператори 
доповнюють ці можливості функціями безпеки, створюючи значну цінність для їх 
клієнтів. 
Безпечні канали зв'язку. Оператори мобільного зв'язку можуть гарантувати, що 
дані клієнта/ користувача зашифровані під час передачі з власної інфраструктури. 
У випадках, коли дані перетинають менш безпечне середовище (наприклад, 
Інтернет), мобільні оператори можуть надавати і управляти безпечними 
з’єднаннями, використовуючи віртуальні приватні мережі (VPN) і зашифроване 
інтернет з'єднання. Оператори також можуть використовувати виділені канали 

зв'язку для того щоб переконатися, що ніякі дані не перетинають 

загальнодоступну мережу, таку як Інтернет. Ці методи можуть використовуватися 
спільно з захищеними приватними точками доступу (APN), призначеними для 
конкретного клієнта, для захисту передачі даних від іншого трафіку. 
Керовані комунікації. Для додатків IoT-пристроїв зазвичай необхідно 
обмінюватися даними тільки з певним набором серверів. Отже, хороша практика 
безпеки – обмежити спілкування пристрої з конкретними серверами, це означає, 
що скомпрометований пристрій не зможе зв'язатися з будь-якою іншою точкою, 
таким чином, обмежуючи будь-яку потенційну загрозу. Такі обмеження можуть 
бути реалізовані, наприклад, використовуючи білий список IP-адрес, діапазонів IP-
адрес або URL-адрес. Крім того, надлишкові можливості підключення можуть 
бути відключені в пристроях шляхом простого аналізу (зареєстрована домашня 
адреса/домашній сервер передплатника). Наприклад, якщо пристрої, про які йде 
мова використовує тільки SMS і голос, підключення для передачі даних має бути 
відключено. 
Дані через NAS (DoNAS). Дані через NAS (DoNAS) [7] дозволяють мережі 
транспортувати призначені для користувача дані у сигнальних повідомленнях. Ця 
функція передає дані через MME (об'єкт управління мобільністю) їх інкапсуляція 
в сигналізацію NAS (без доступу). DoNAS може використовуватися для 
транспортування як IP, так і не IP-трафік. Дані клієнта/користувача зашифровані і 
цілісність захищена з використанням того ж механізму, зарезервованого для 
мережевої сигналізації, що забезпечує аналогічні рівні захисту. Ця функція добре 
працює для коротких транзакцій даних, наприклад, з трафіком UDP [7], де кілька 
пакетів відправляються за одне з'єднання. Доставка даних не по IP (NIDD): NIDD 
використовується в поєднанні з DoNAS, щоб дозволити пристрою надсилати дані 
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в мережу без стека IP, без IP-адреса, і без заголовка взагалі.  
Безпечне використання мережевих можливостей може суттєво збільшуватися 
завдяки мережі інтерфейсів прикладного програмування (API). Це може 
враховуватися при розробці відповідної архітектури ІоТ. Звідси випливає, що 
створення методології розробки архітектури ІоТ є актуальною задачею. 

Висновки 
Системи інтернету речей розробляються з використанням різноманітних 
протоколів даних. Протокол передачі даних NB-IoT являється універсальним для 
використання при розробці систем інтернету речей, але ще не знаходиться в стадії 
промислової експлуатації.  
Зміни які несуть бездротові мережі 5G – це перспективне спрямування, у 
порівнянні з наявними стільниковими мережами. 5G технології задовольняють 
основним вимогам і забезпечують зв'язок IoT по таким параметрам як тривале 
покриття, висока швидкість передачі даних, масштабованість і ємність. Деякі 
проблеми IoT частково вирішуються завдяки технологіями, які розвиваються. 
Основною проблемою є безпека. Усунути недоліки в управлінні, ідентифікації, 
цілісності та конфіденційності можливо використовуючи нову архітектуру 
безпеки. 
Таким чином, підтверджуємо, що стільникові мережі 5G можна розглядати як один 
із найважливіших факторів підтримки технології IoT. 
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друге, сучасна інформація входить вагомим компонентом у структуру формування 

систем управління; по-третє, аналітика поступово займає вагоме місце в 

суспільстві як органічна складова інформації. 

Ключові слова: інформаційний аналітик, аналітична діяльність, 

управлінські компетентності. 

 

Сьогодні постійно з’являються нові проблеми та завдання, пов’язані з 

обробкою та аналізом інформації.  Сучасне існування підприємства стає 

неможливим без постійного аналізу діяльності та вибору на його основі стратегій 

розвитку в тактичному і стратегічному планах. У цих умовах необхідною стає нова 

категорія аналітиків – інформаційний аналітик. 

Аналітична  діяльність є «невід’ємною і найважливішою складовою 

частиною професійної діяльності будь-якого фахівця, виступає не якимось 

епізодичним, короткочасним  актом,  що  виконує  спеціально призначений  

працівник,  а  функцією  усіх ланок системи, яка здійснюється постійно. 

Аналітична робота  –  це  неперервний  процес  вивчення професійної та іншої 

інформації» [1, с. 13]. 

Суть інформаційно-аналітичної діяльності полягає в застосуванні на стадії 

упорядкування (інформаційна діяльність) методів аналітичного оброблення 

інформації та методів аналізу на базі інформаційних знань, підготовлених шляхом 

інтелектуальної обробки інформаційних масивів (аналітична діяльність). Таким 

чином, є дві стадії інформаційно-аналітичної діяльності, а саме: стадія обробки та 

формування структурованої інформації і стадія здійснення системного аналізу для 

прийняття рішення. 
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Інформаційно-аналітична діяльність характеризує сукупність операцій, 

пов’язаних з оцінкою стану керованого об’єкта, пошуком шляхів поліпшення його 

діяльності або усунення небажаних впливів зі сторони ситуації, що виникла. Для 

цього використовується зібрана й опрацьована інформація про конкретну мету та 

чинники, що породили відповідну ситуацію. Аналітична діяльність «обслуговує» 

всі етапи процесу управління, надаючи можливі варіанти його 

здійснення. Інформаційно-аналітична діяльність у державному управлінні – це 

комплекс дій фахівця-аналітика у сфері державного управління, політики, 

економіки, що пов’язаний з виявленням, отриманням, ознайомленням, обробкою, 

опрацюванням первинних даних та відомостей з метою перетворення їх на 

необхідні знання для забезпечення прийняття управлінських рішень. 

Аналітичною вважають  розумову  діяльність,  спрямовану  на вирішення 

таких проблем [2]: 

 - аналіз цілей управління процесами і на його основі  постановка  завдань,  

які  необхідно вирішити; 

-  організація  збору інформації  в  реальних умовах  в інтересах  вирішення  

сформульованих завдань; 

 -  оцінка  отриманої  інформації  в  контексті сформульованих цілей, 

виявлення закономірностей спостережуваних  явищ;  

-  побудова  моделі  предметної  області  або об’єкта  дослідження;  

- опис середовища функціонування моделі; 

-  перевірка  адекватності  побудованої  моделі реальної дійсності, на основі 

чого проведення її коригування;  

-  планування  і  проведення  натурних  або модельних експериментів;  

-  синтез  нового  знання  (інтерпретація результатів, прогнозування тощо), 

необхідного для вирішення поставлених завдань; 

 - доведення  результатів  аналітичної  роботи (нового знання) до суб’єкта 

управління (структури або  особи,  яка  поставила  завдання  і  приймає рішення). 

Ефективне проведення інформаційної діяльності передбачає розуміння 

кінцевого результату діяльності (мети діяльності), наявність суб'єкта – того, хто її 

виконує (суб’єкта інформаційної діяльності), об’єкта – того на кого спрямовано 

виконання завдання (об’єкта інформаційної діяльності); наявність джерел, форм, 

методів виконання завдання (процесів інформаційної діяльності) та результатів 

інформаційної діяльності (інформаційних продуктів). 

Одним із основних результатів інформаційної діяльності є інформаційний 

продукт або інформаційна продукція. Інформаційна продукція – це 

матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для 

задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, 

установ та організацій.  Під інформаційною продукцією розуміють сукупність 

інформаційних документів, баз даних і послуг. Конкретний зміст цього поняття 

сформульовано таким чином: інформаційний продукт (продукція) – це 

документована інформація, підготовлена і призначена для задоволення потреб 

користувачів. Інформаційні продукти наукової обробки документів – 
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документально зафіксована інформація як результат і засіб аналітико-синтетичної 

діяльності. 

Інформаційну продукцію широко використовують в усіх сферах людської 

діяльності: науці, економіці, техніці, виробництві, освіті, культурі, управлінні. 

Зокрема, інформаційна продукція як складова маркетингової інформаційної 

системи сприяє вчасному наданню керівництву фірми (підприємства, установи, 

організації) значимої інформації про зовнішнє ринкове середовище, а також 

інформації про саму фірму.  

Підготовка інформаційних аналітиків необхідна тому, що: 

– по-перше, світова спільнота переходить до інформаційного суспільства, 

яке вимагає запровадження нових інформаційних технологій, нової техніки і 

сучасних програмних продуктів, нової науково-методичної бази; 

– по-друге, сучасна інформація входить вагомим компонентом у структуру 

формування систем управління; 

– по-третє, аналітика поступово займає вагоме місце в суспільстві як 

органічна складова інформації. Сама інформація на електронних носіях 

створюється за допомогою аналітиків, інформаційних працівників. Інформаційно-

аналітична діяльність (інформаційна аналітика) зараз формується як окрема галузь, 

яка має забезпечуватися відповідними кадрами, проте бажано, щоб це 

здійснювалося не за рахунок міграції спеціалістів з інших суміжних галузей. 

Важливою складовою розвитку фахівців є управління розвитком 

професійної компетентності. Йдеться про «комплексний неперервний процес, 

який будується на визначенні потреби і цілей розвитку персоналу; визначенні 

оптимальних механізмів управління розвитком …» [3, с. 134]. 

Фахівець у галузі документознавства та інформаційної діяльності повинен 

уміти орієнтуватися в широкому комплексі проблем, знаходити нестандартні їх 

рішення, базуючись на міждисциплінарному підході. А отже, при вивченні 

дисципліни повинні враховуватися досягнення цілої системи навчальних курсів.  

У цій системі можемо виділити, як мінімум, три блоки. Перший серед них – 

гуманітарний. Перелік дисциплін тут великий та строкатий: 

 соціологія (коло спільних тем – інформаційна соціологія, соціологія 

громадської думки, соціологія політики, соціологія управління тощо); політологія 

(суміжні проблеми – інформаційне середовище та технології влади, політичне 

консультування, маніпулятивні технології тощо);  

 правознавство (законодавча база інформаційно-аналітичної 

діяльності); 

 психологія (інформаційно-психологічний вплив, психологічні 

передумови маніпулятивних ігор, інформаційно-психологічна безпека особи 

тощо); ряд професійно орієнтованих дисциплін: експертні оцінки достовірності 

інформації, теорія мовленнєвих комунікацій тощо. У межах цього блоку, на нашу 

думку, слід звертати увагу на такі теми, як аналіз основних проблем 

інформаційного суспільства в контексті глобалізаційних викликів доби;  
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 державне регулювання процесу інформатизації; основи 

інформаційного права;  

 аналіз інформаційних ресурсів держави, інформаційно-аналітичне 

забезпечення системи макрорегуляції соціальних процесів на рівні населеного 

пункту, регіону, держави.  

Сучасний інформаційний простір вимагає від фахівця в галузі інформаційно-

аналітичної діяльності й досконалого знання методів інформаційно-

психологічного впливу на аудиторію через засоби масової комунікації та методів 

психологічного захисту і протидії таким впливам. Ще однією темою, яка потребує 

принаймні оглядового висвітлення, є лінгвістично-комунікативні та 

соціолінгвістичні аспекти ІАД (теорія тексту, типи та форми аналітичних 

дискурсів, їхні формальні та змістові складові, комунікативні моделі поведінки 

різних соціальних груп, поняття про лінгвістичну експертизу текстів тощо).  

Наступний блок пов’язаний з інформаційно-аналітичним забезпеченням 

управлінської діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, 

в неурядових організаціях, у бізнесі тощо. Коло суміжних дисциплін окреслюється 

принаймні так: інформаційне забезпечення менеджменту, бізнес-консалтинг, 

економіка та організація інформаційного бізнесу, маркетинг інформаційних 

продуктів та послуг. У межах блоку розглядаються інформаційні процеси та 

структури, які забезпечують функціонування управління, бізнесу та науково-

виробничої діяльності. Це, зокрема, інформаційні ресурси, їх облік та 

класифікація, особливості інформаційних потреб, категорії споживачів інформації, 

проектування асортименту інформаційно-аналітичних продуктів та послуг, їх 

маркетинг, організація обслуговування тощо. Особливу увагу при вивченні тем 

цього блоку варто звернути на феномен масової аналітики (здійснюється 

характеристика типів та властивостей аудиторії, принципів рецепції інформації, 

каналів розповсюдження, номенклатури інформаційно-аналітичних продуктів та 

послуг та ін.).  

Третій блок – сукупність дисциплін, пов’язаних із застосуванням 

інформаційних технологій у прикладних дослідженнях та аналітичній діяльності: 

інформаційні системи й технології, медіа-навігація та пошукові засоби в Інтернет, 

системи підтримки прийняття рішень та ін. 

Інформаційна «складова» курсу пов’язана з такими дисциплінами, як 

статистика, кібернетика, документально-інформаційне забезпечення управління, 

теорія масової комунікації тощо. Аналітична «складова» ІАД суміжна з теорією 

пізнання, логікою, прогностикою та ін. 

У межах курсу передбачені практичні та лабораторні заняття. На практичних 

заняттях студенти засвоюють процес організації ІАД (різновиди, споживацьке 

призначення та технологію підготовки інформаційно-аналітичних продуктів та 

послуг), досліджують інформаційно-аналітичну інфраструктуру України та інших 

держав, організаційно-правовий статус інформаційно-аналітичних служб. На 

лабораторних заняттях студенти здобувають уміння та навички аналізу 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

141 

 

інформаційних потоків крізь призму здобутих під час вивчення теоретичного 

курсу знань. Вони вирішують чітко або слабо структуровані завдання, 

використовуючи для цього оптимальні методи та засоби. 

Отже, суть інформаційно-аналітичної діяльності полягає в застосуванні на 

стадії упорядкування (інформаційна діяльність) методів аналітичного оброблення 

інформації та методів аналізу. Підготовка інформаційних аналітиків 

необхідна тому, що: по-перше, світова спільнота переходить до інформаційного 

суспільства, яке вимагає запровадження нових інформаційних технології нової 

техніки і сучасних програмних продуктів, нової науково-методичної бази; по-

друге, сучасна інформація входить вагомим компонентом у структуру формування 

систем управління; по-третє, аналітика поступово займає вагоме місце в 

суспільстві як органічна складова інформації. 
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проекті. Визначено задачі та обов’язки, які вони повинні виконувати та які 
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На сьогодні, великим попитом користуються ІТ-проекти. Проте розробити і 

завершити цей проект, майже неможливо без бізнес-аналітика та проектного 

менеджера. Оскільки ці фахівці тільки набувають популярності в світі, багато хто 

не знає про призначення,  спільні та відмінні риси цих професій. В Україні не всі 

проекти мають визначеного аналітика, тож проектний менеджер виконує функції 

бізнес-аналітика. Буває й зворотня ситуація, коли аналітик додатково виконує 

обов’язки менеджера проектів, фахівця з якості або технічного письменника. Але 

з огляду правильного розподілу роботи – це не є гарним рішенням для кінцевого 

результату ІТ- проекту. 

Щоб зрозуміти відмінні та спільні риси і ролі менеджера та бізнес-аналітика 

у ІТ-проекті, необхідно дізнатися, що являє собою проектний менеджер та бізнес-

аналітик, які задачі та обов’язки вони повинні виконувати та які переваги та 

недоліки притаманні цим професіям. 

Проектний менеджер – це фахівець, завдання якого, полягає в управлінні 

проектом в цілому, а саме: визначенні та розставленні пріоритетів, плануванні та 

виконанні завдань, контролі, комунікації, а також оперативному вирішенні 

проблем [1]. Отже, проектній менеджер – не технічна посада, хоча й більшість 

українських менеджерів в IT – це колишні тестувальники або розробники. Якщо 

детальніше розглянути його задачі та обов’язки, то можна сказати, що основний 

обов’язок і відповідальність програмного менеджера  – це довести ідею замовника 

до реалізації у встановлений термін, використовуючи наявні ресурси. В рамках цієї 

задачі менеджеру потрібно створити план розробки, організувати команду, 

налаштувати процес роботи над проектом, забезпечити зворотній зв’язок між 

командами та замовником, усувати перешкоди для команд та контролювати якість 

і виконання термінів [3]. 

А задачі цього працівника можна розглядати як тактичні та стратегічні. 

Тактичні – це вирішення щоденних проблем проекту, усунення перешкод на шляху 
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команди. Стратегічні полягають у тому, щоб координувати спільну мету проекту, 

шлях до неї, а також швидкість руху до неї. 

Обов’язки програмного менеджера полягають в наступних аспектах: 

– проектна документація; 

– складання плану проекту; 

– узгодження термінів; 

– аналіз можливих ризиків; 

– участь в підборі та затвердженні проектної команди; 

– розбивка продукту на компоненти й призначення їх виконавцям; 

– визначення необхідних ресурсів та робочого середовища, їх розподіл 

всередині команди; 

– постановка робочого процесу в команді (розробка, тестування, робота з 

вимогами); 

– визначення пріоритетності завдань; 

– організація роботи команди навколо необхідної задачі; 

– відстеження стану проекту, ходу виконання завдань; 

– відстеження належної пріоритетності виконання завдань; 

– відстеження навантаження і прогресу по задачах кожного розробника; 

– відстеження термінів виконання завдань; 

– утримування команди в робочому стані, мотивація команди; 

– створення прозорого середовища спілкування між всіма учасниками 

процесу; 

– відстеження задоволеності проектом з боку команди; 

– рішення всіляких конфліктних ситуацій всередині команди і в зв’язці 

замовник-команда; 

– спілкування із замовником, управління його очікуваннями; 

– надання замовнику звітності про хід виконання завдань і проекту в цілому; 

– презентація замовнику готових рішень, демо-версій, прототипів; 

– інтерв’ювання  нових членів команди. 

При виконанні своєї роботи проектний менеджер виконує 5 функцій: 

1. проектування нового продукту чи якогось нового функціоналу; 

2. планування; 

3. контроль; 

4. оперативне вирішення проблем, що можуть виникнути; 

5. комунікація із замовником, командою, іншими співробітниками на 

всіх етапах проекту. 

Інакше кажучи, проектний менеджер (ПМ) повинен здійснювати основні 

функції управління щодо специфічних цілей та об’єктів очолюваних ним проектів 

[1]. Переваги професії: посада ПМ приваблює можливістю в притул займатися 

управлінням (приймати рішення, організовувати швидке і якісне створення 

продукту, забезпечувати робочу атмосферу в команді, координувати і 

контролювати дії розробників). 

Серед недоліків даної посади відзначають роботу в стилі нон-стоп: 
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ненормований робочий графік, постійну перспективу затримки на роботі, 

необхідність реагування та вирішення термінових завдань в неробочий час, а також 

стресовість роботи. Ще один мінус – висока відповідальність навіть у випадках 

недостатнього рівня впливу на результат. 

У свою чергу, бізнес-аналітик – це фахівець, який досліджує проблему 

замовника, шукає рішення і оформлює його концепцію в формі вимог, на які надалі 

будуть орієнтуватися розробники при створенні продукту. Головну задачу бізнес-

аналітика можна сформувати наступним чином: виявити проблеми бізнесу 

замовника і знайти максимально ефективне її вирішення. Для цього він повинен 

володіти знаннями в предметній області [2]. Бізнес-аналітик працює з вимогами на 

всіх етапах життєвого циклу розробки ІТ-проекту і постійно виступає 

посередником між замовником і командою програмістів. 

Робота бізнес-аналітика включає такі етапи: 

 виявити потреби замовника, зрозуміти проблему, яку він хоче 

вирішити; 

 самостійно або за допомогою команди сформулювати концепцію 

рішення; 

 оформити концепцію в технічне завдання з конкретними вимогами до 

майбутнього продукту;  

 деталізувати кожну вимогу у вигляді специфікацій; 

 консультувати програмістів і тестувальників під час розробки 

продукту, обговорювати спірні моменти із замовником. 

В обов’язки бізнес-аналітика входять: 

– аналіз бізнес-потреб замовника; 

– складання вимог до майбутнього продукту; 

– аналіз вимог; 

– аналіз проблемних областей та пропозиції для поліпшення; 

– формалізація вимог; 

– управління вимогами; 

– трансляція вимог між розробниками та клієнтом [2]. 

Головна перевага професії бізнес-аналітика – можливість заглиблюватись в 

саму суть: розбиратися, що як влаштовано, з яких частин складається, як вони між 

собою пов’язані та взаємодіють, і потім описувати складні речі за допомогою 

простих, але корисних моделей. Бізнес-аналітики допомагають різним сторонам 

розуміти один одного, і в результаті отримують продукт, який задовольнить всіх. 

Ще один плюс – важливість і значущість діяльності, оскільки сааме результати 

роботи бізнес-аналітика визначають хід проекту. 

Серед недоліків виділяють складності в спілкуванні з замовником, коли не 

вдається донести хороші ідеї або ж заважають обмеження в термінах і бюджеті. 

Також це необхідність вивчати великі обсяги інформації в стислі терміни. Окрім 

вивчення безпосередньо свого проекту, бізнес-аналітик зобов’язаний постійно 

тримати руку на пульсі нових методологій, підходів, вивчати базові принципи 
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нових платформ [2]. 

Таким чином, бізнес-аналітик і проектний менеджер є сполучною ланкою 

між командою розробників і замовником. Обидва повинні поєднувати знання 

декількох галузей, щоб якісно виконувати роботу. Щодо відмінних рис, то бізнес-

аналітик – це людина, яка, в першу чергу, працює із замовником. Тобто бізнес-

аналітик – людина, яка складає вимоги до майбутнього продукту, аналізує вимоги 

і проблемні області, формалізує вимоги, обробляє запити на зміни і прогнозує їх 

вплив, транслює вимоги між командою розробки і замовником.  

Проектний менеджер: 

- складає план проекту; 

- складає терміни і витрати на проект; 

- формує проектну команду; 

- розбиває роботу на прочухани і роздає їх виконавцям; 

- визначає необхідні ресурси; 

- займається постановкою робочого процесу. 

          Якщо бізнес-аналітик знає, що саме потрібно зробити, то проектний 

менеджер знає, як саме цього досягти. Бізнес-аналітик повинен мати напрацьовані 

аналітичні здібності, розвинені комунікативні навички. Необхідно мати досвід 

роботи з великими об’ємами інформації, знатися в предметній області. 

Бізнес-аналітик – це фахівець, який розбирається в предметній області і 

процесах створення продукту, тому знаходить спільну мову як з клієнтом, так і з 

розробниками. Проектний менеджер має бути лідером, уміти побудувати роботу 

команди, розуміти, як створюється продукт.  Щоб стати проектним менеджером, 

треба добре розуміти ІТ- сферу, мати теоретичну базу і практичний досвід. Тому 

можна зробити висновок, що обидві професії відіграють надзвичайно важливу 

роль у створенні ІТ-проекту.  
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ 

ВОДНОГО І СОЛЬОВОГО БАЛАНСІВ ОЗЕРА КАТЛАБУХ 

 

Актуальність роботи. Озеро Катлабух відділено греблею від Кілійського 

рукава, на якому встановлено шлюз Желявський для регулювання надходження 

Дунайської води до озера, але сучасні економічні проблеми не дають змоги 

забезпечити достатній водообмін. Крім того, здійснюється примусовий водообмін 

Катлабуха із близько розташованим озером Сафьян (через канал Громадський). 

Враховуючи замулення підвідних каналів в баровій частині, водообмін досить 

слабкий. В останній час ситуація на озері Катлабух погіршилась ще більше, 

оскільки рівень води озера досягнув критично низьких відміток, підвищилася 

мінералізація води, що унеможливлює її використання навіть для поливу земель. 

В таких умовах актуальним є дослідження  гідроекологічного режиму озера 

Катлабух з метою контролю мінералізації і якості води в ньому. При цьому 

необхідним є щорічний розрахунок водних та сольових балансів з місячним 

розрахунковим інтервалом часу, причому як в кожному поточному році, так і за 

багаторічний період.  Крім того важливим є здійснення часового моделювання 

водно-сольових режимів за різних умов експлуатації водогосподарського 

використання ресурсів озера. Такі дослідження потребують великої кількості 

вихідних гідрометеорологічних даних, детальних  розрахунків приходної та 

витратної частин балансів, оцінки точності одержаних результатів, модельних 

розрахунків, представлення щорічних і багаторічних розрахункових величин у 

вигляді графіків, діаграм, залежностей.  

Мета роботи – розробка програмного комп’ютерного комплексу для 

проведення розрахунків щорічних і багаторічних водних і сольових балансів озера 

Катлабух, моделювання його складових за різних режимів водогосподарського 

використання водойми. 

Методи і основні результати. Для виконання розрахунків водно-сольового 

балансу, необхідна обробка великої кількості вихідних даних. При цьому операції 

над даними і їх розрахування власноруч займає велику кількість часу. 

Раніше для рішення цієї задачі використовувався табличний процесор для 

роботи з електронними таблицями, створений корпорацією Microsoft – Microsoft 

Office Excel. Не зважаючи на відносну простоту роботи з електронними 

таблицями, їх використання для розрахунків водно-сольових балансів має ряд 
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недоліків: 

− розрахунок, який складається з двох залежних одна від одної частин, 

розподілений на два файли .xls (.xlsx) і втрата одного з них спричинить за собою 

неможливість проведення повного розрахунку і його подальшого аналізу. Також 

ця залежність потребує від користувача(оператора) переносити частину даних, 

необхідних для розрахунку, від одного файлу до іншого; 

− вихідні дані для розрахунків знаходяться в одному файлі, тобто існує 

імовірність випадкового редагування іншої таблиці; 

− табличний процесор MS Excel не дозволяє перевіряти дані, що 

вводяться, і структурувати таблиці, необхідним для поставленої задачі чином. 

Розроблений програмний комплекс повністю позбавлений цих недоліків, і 

крім того, має зручний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача для 

швидкого проведення розрахункових операцій, зберігання результатів і перегляду 

вже проведених розрахунків. 

Для створення програмного комплексу було використано наступні 

інструменти: 

− мову програмування C# − об'єктно-орієнтована мова програмування з 

безпечною системою типізації для платформи .NET [1]; 

− програмну платформу .NET Framework v4.6.1 [2]; 

− інтерфейс програмування додатків Windows Forms, відповідальний за 

графічний інтерфейс користувача і є частиною MS .NET Framework [3]; 

− базу даних SQLite, для збереження результатів розрахунків і даних, які 

потрібні під час виконання розрахунку [4]; 

− систему контролю версій Git, що дозволила керувати всіма етапами 

розробки програмного комплексу і вести його не лінійну розробку [5]. 

Процес розробки програмного комплексу умовно можна розбити на дві 

частини: створення моделі розрахунку і створення графічного інтерфейсу 

користувача. 

Модель розрахунку. Розрахунок водного і сольового балансів озера 

Катлабух складається з двох частин: розрахунок водного балансу і розрахунок 

сольового балансу. В свою чергу кожен баланс розрахунку також складається з 

двох частин: прибуткової частини і витратної частини. Модель розрахунку можна 

переглянути на рис. 1. 
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Рисунок 1– Модель розрахунку водного і сольового балансів оз. Катлабух 

 

Проаналізувавши модель розрахунку і алгоритм його проведення, було 

виділено чотири сутності для уявлення моделі розрахунку (рис. 2): 

1) Вхідні дані (InputData) – дані, що вводить користувач, для проведення 

розрахунку. 

2) Диспетчерський графік роботи шлюзів (GatewaySchedule) – дані 

диспетчерського графіку роботи шлюзів, що можуть також бути частиною вхідних 

даних або вихідним, якщо користувач вирішив розрахувати ці дані. 

3) Вихідні дані (OutputData) – дані, що були отримані в ході виконання 

операції розрахування розрахунку. 

4) Розрахунок (Calculation) – сутність, що об’єднує в собі всі частини 

моделей даних і виконує операцію розрахування вихідних даних. 

 

 

 

Рисунок 2 – Діаграма класів моделі розрахунку 
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 Інтерфейс користувача. Перед тим як проектувати інтерфейс 

користувача, потрібно визначитися з основним функціоналом програми, який буде 

доступний користувачеві. З цією метою було побудовано діаграму варіантів 

використання      (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Діаграма варіантів використання 

 

При проектуванні інтерфейсу користувача було прийнято рішення виділити 

три основних компонента, сторінками програмного комплексу: сторінка 

«Перегляд розрахунків», сторінка «Перегляд діаграм», сторінка «Перегляд 

налаштувань». Для виклику тієї чи іншої сторінки, користувачеві надано Головне 

меню. 

Сторінка «Перегляд розрахунків» − ця сторінка призначена для перегляду і 

модифікації існуючих розрахунків (рис. 4). Сторінка складається з Панелі 

інструментів і Панелі вкладок. На панелі вкладок можна перемикатися між 

таблицями водного і сольового балансів. 

Сторінка «Перегляд діаграм» - ця сторінка призначена для створення, 

перегляду і налаштуванню діаграми (див. рис. 5). Сторінка складається з Панелі 

інструментів і Області діаграми. 
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На цій сторінці користувач може створювати три види діаграм: 

− лінійний графік; 

− гістограма; 

− кругова діаграма. 

Для перших двох видів діаграм доступні два режими побудови:  

− на основі даних в межах діапазону років; 

− на основі даних в межах одного року. 

 

Рисунок 4 – Сторінка «Перегляд розрахунків» 

 

 

Рисунок 5 – Сторінка «Перегляд діаграм» 
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Сторінка «Перегляд налаштувань» − ця сторінка призначена для перегляду і 

зміни налаштувань програми і коефіцієнтів розрахунку, що беруть участь у час 

проведення розрахунку водного і сольового балансів(див. рис. 6). Налаштування 

програми розміщені у вкладці «Загальні налаштування», а налаштування 

коефіцієнтів розрахунку у «Налаштування розрахунку». 

 
Рисунок 6 - Сторінка «Перегляд налаштувань» 

В результаті створення програмного комплексу для розрахунків водного і 

сольового балансів озера Катлабух був створений програмний продукт 

CatlabuhApp, який володіє наступними функціональними можливостями: 

− розрахунок водного і сольового балансів; 

− перегляд і експорт до Excel таблиць з вхідними і вихідними даними 

розрахунку; 

− побудова діаграм і їх збереження у графічних файлах. 

Висновки і перспективи. Розроблений програмний комплекс дозволяє 

швидко, зручно та точно розрахувати водно-сольовий режим озера Катлабух, 

графічно представити одержані результати, змоделювати у часі водний баланс 

водойми за різних умов його водогосподарської експлуатації  з метою надання 

обґрунтованих техніко-економічних рекомендацій стосовно приведення озера до 

доброго гідроекологічного стану. 

Подальші перспективи розвитку комплексу пов’язані з оптимізацією і 

прискоренням обчислень розрахунку, просторовим по акваторії озера 

моделюванням розподілу мінералізації та якості води. 
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МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ДУБЛІКАТІВ ПРОГРАМНОГО КОДУ 

 

Анотація  

Дублікати дублікатів – це код, який погіршує якість програмного 

забезпечення, а отже, збільшує вартість обслуговування. Виявлення дублікату 

коду є важливою проблемою для програмного забезпечення обслуговування та 

еволюція. У цій статті наведено опис методів виявлення дублікатів програмного 

коду. 

Ключові слова: виявлення дублікату коду, токени, абстрактні синтаксичні 

дерева, метрики. 

 

Вступ 

Фрагмент коду, який було скопійовано та вставлено з значними або 

незначними змінами називають копією програмного забезпечення або дублікатом 

коду. Було досліджено, що 30% коду в більшості компаній розробників 

програмного забезпечення – кодові дублікати [1]. Найпоширенішим 

ускладненням, які несуть дублікати коду є обслуговування програмного 

забезпечення. Зокрема, в дублюваних фрагментах можуть міститися помилки, в 

цьому випадку ці помилки потрібно виявити та виправити в інших однакових 

фрагментах. Наявність дублюваних ідентичних помилок у багатьох місцях у межах 

програмного забезпечення збільшує складність обслуговування програмного 

забезпечення. 

Дублікати коду можуть виникнути в програмній системі через різні 

причини[2]. Одна з них – копіювання та вставлення фрагмента коду, який міг бути 

вихідною точкою реалізації. Розділення гілок коду може бути ще однією причиною 

виникнення дублікатів. Наприклад, під час створення драйвера для сімейства 

апаратних засобів, подібне сімейство апаратних засобів вже може мати драйвер, і 

тому його можна повторно використовувати з незначними модифікаціями [2].  

Об’єднання двох подібних систем. Іноді дві програмні системи з подібним 

функціоналом об'єднуються для отримання нового. Хоча ці системи, можливо, 

були розроблені різними  командами в компанії, дублікати можуть виникати в 

об'єднаній системі через реалізацію подібних функцій у обох системах [2].  

Відсутність права власності на код, який слід використовувати повторно. 

Код може бути запозичений або однаковий в іншій підсистемі, або може належати 

іншому відділу. У таких ситуаціях єдиним спосіб повторне використання 

існуючого коду полягає в копіюванні та вставці з необхідною адаптацією [2]. 
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Виявлення дублікатів є важливою проблемою для обслуговування 

програмного забезпечення. Можливість автоматичного виявлення подібних 

фрагментів коду є критичними у багатьох областях, наприклад спрощення коду, 

збереження коду, виявлення плагіату, виявлення порушень авторських прав, 

виявлення зловмисного програмного забезпечення та виявлення звітів про 

помилки. 

Результати дослідження 

Фрагмент коду – це частина вихідного коду, необхідного для виконання 

програми. Він може містити функцію або метод, блоки або послідовності 

висловлювань [4]. 

Дублікат коду – два або більше фрагментів коду, схожих стосовно типу 

дублікатів [4]. 

Клас коду – це набір пар дублікатів, де кожна пара пов'язана за однаковим 

співвідношенням між двома фрагментами коду [4]. 

Кандидат в дублікати – це пара дублікатів, яка виявлена використаним 

методом [4]. 

Існує чотири типи дублікатів. 

Тип-I. Повністю ідентичні фрагменти програми c точністю до розмітки і 

коментарів [2] [5]. 

Тип II. Дублікати, в яких не враховуються відмінності ідентифікаторів, типів 

і літералів в доповненні до змін, що враховуються в першому типі [2] [5]. 

Тип-III. Синтаксично схожі фрагменти, що розрізняються на рівні 

операторів, тобто оператори можуть бути додані, змінені або видалені на додаток 

до змін, що враховуються в другому типі [2] [5]. 

Тип IV. Фрагменти програми, вирішальні схожу задачу, але реалізовані 

різними способами (семантичні дублікати).[2] [5].   

Рисунок 1 – Типи дублікатів програмного коду 
 

Виявлення дублікату коду – це двофазний процес, який складається з фаз 

перетворення та порівняння. Перша частина – це перетворення вихідного тексту у 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

154 

 

внутрішній формат, який дозволяє використовувати більш ефективний алгоритм 

порівняння. Фактичні збіги виявляються під час другої фази [3]. 

Процес виявлення дублікату починається з трансформації вихідного коду у 

представлення, придатні для виявлення подібності. Методи виявлення можуть 

бути класифіковані за видами представлень. 

Метод на основі аналізу тексту. Підходи такого типу виконують мневелику 

кількість змін або нормалізації перед фактичним порівнянням.  

У більшості випадків використовується безпосередньо вихідний код 

програми, представлений у вигляді послідовності рядків. В отриманій 

послідовності проводиться пошук однакових фрагментів найбільшої довжини. 

Пошук таких фрагментів здійснюється за допомогою методів аналізу даних або 

строкових алгоритмів. До таких відносяться методи порівняння рядків, пошуку за 

шаблоном, знаходження частою послідовності. Однак, висока чутливість до змін у 

вихідній програмі є головним недоліком підходів такого типу. Без застосування 

модифікацій таке уявлення дозволяє виявляти тільки дублікати першого типу. Для 

виявлення дублікатів другого типу необхідно застосовувати різного роду 

модифікації: літерали і ідентифікатори замінюються на спеціальні константи. 

завдяки описаним модифікаціям, при виявленні подібних фрагментів, такі 

відмінності не враховуються. 

Метод на основі аналізу токенів. У даному методі вихідний код обробляється 

і представляється у вигляді послідовності токенів (об'єктів, одержуваних в процесі 

лексичного аналізу). На наступному етапі застосовуються рядкові алгоритми для 

пошуку дублікатів в послідовності токенів[5].  На відміну від методу на основі 

аналізу текстів, такий метод дозволяє використовувати більш ефективні і стійкі до 

змін програми методи. Ефективність таких методів досягається за рахунок більш 

компактного внутрішнього представлення, а їх стійкість – за рахунок фільтрації і 

нормалізації токенів. 

Метод на основі аналізу графів. Методи, засновані на аналізі графів 

основуються на абстракції вихідного коду за рахунок обліку семантичної 

інформації, що містяться в графах залежностей, що зберігають інформацію 

управління і потоку даних. Для пошуку схожих під-графів використовується 

алгоритм ізоморфізму для під-графів, застосовуваний на графі програмних 

залежностей (PDG). Один з провідних способів пошуку дублікатів, заснованого на 

даному сімействі методів – пошук ізоморфних під-графів PDG за допомогою 

зворотного розбиття програми на елементи. 

Метод на основі аналізу синтаксичних дерев. В рамках даного методу 

вихідний код програми представляється у вигляді дерева розбору або абстрактного 

синтаксичного дерева (Abstract Syntax Tree - AST). Такий підхід використовує 

структурну інформацію про програму, що дозволяє виявляти дублікати перших 

трьох типів. Однак, семантика програми не враховується, що призводить до 

неможливості виявлення дублікатів четвертого типу, а також дублікатів зі 

зміненим порядком операторів. Для виявлення дубльованих фрагментів коду за 

допомогою аналізу дерев, використовуються алгоритми пошуку однакових під 
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дерев. Такі методи, як правило, базуються на алгоритмах динамічного 

програмування, або намагаються звести задачу до пошуку однакових підстрок. 

Ще один метод, що відноситься до досліджуваних – заміна вузлів дерева 

метриками, які характеризують відповідні піддерева. Такий прийом спрощує 

завдання, дозволяючи знайти рішення за час, пропорційний довжині вихідного 

коду. При конвертації AST в XML (eXtensible Markup Language) і використанні 

технологій глибинного аналізу даних, з'являється можливість знаходження точних 

і параметризованих дублікатів на більш абстрактному рівні. Для уникнення 

складнощів, пов'язаних з повним порівнянням AST, під-дерева представляються у 

вигляді серіалізованих послідовностей токенів (суфіксного дерева), що дозволяє 

більш ефективно знаходити синтаксичні дублікати. 

Метод на основі програмних метрик Розглянутий метод заснований на зборі 

різних метрик, пов'язаних з фіксованими фрагментами коду. Такий метод дозволяє 

після збору метрик порівняти їх між собою, замість порівняння вихідного коду 

безпосередньо. У таких методах використовувалися різні програмні метрики для 

пошуку дублікатів. Наприклад, в якості метрики можна приймати кількість рядків 

вихідного коду, кількість викликів функцій, кількість ребер графа потоку 

управління. Такі метрики розраховуються для кожного функціонального елемента 

програми. Ті елементи у яких схожі метрики вважаються дублікатами.  

Змішані методи. Крім розглянутих методів, існує така група, яка 

використовує змішаний підхід. Іншими словами, використовуються кілька з 

розглянутих вище структур для створення внутрішнього представлення програми. 

Одним з найпопулярніших гібридних підходів є отримання і серіалізація 

синтаксичного дерева в послідовність токенів. Таке змішування дозволяє 

аналізувати структурну інформацію, що отримується з AST, використовуючи 

ефективні рядкові алгоритми. 

Висновки 

У даній статті проаналізовано основні причини виникнення дублікатів 

програмного коду та їх впливи. Проаналізовано методи, що дозволяють виявляти 

дублікати коду під час розробки великих програмних комплексів. 
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ДІАГНОСТУВАННЯ СИТУАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

ПРОЦЕСІВ АДАПТАЦІЇ ВИКОНАВЧИХ СТРУКТУР ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Роботизація організаційно-технічних систем передбачає використання 

програмних ботів для виконання окремих бізнес-операцій. Функціонування 

програмних ботів спільно з людиною-виконавцем породжує проблему надійності 

виконання бізнес-операцій (БО) і бізнес-процесів (БП) у цілому. Цю проблему 

можна вирішити, якщо є інструментарій розпізнавання ситуацій і підтримки 

прийняття рішень щодо усунення помилок. Тому діагностування ситуацій та 

інформаційна підтримка процесів адаптації виконавчих структур організаційно-

технічних систем (ОТС) при виникненні критичних ситуацій на множині бізнес-

процесів і множині автоматизованих робочих місць (АРМ) з урахуванням участі в 

бізнес-операціях людей та програмних ботів є актуальною науковою задачею. 

Аналізуючи особливості реалізованих бізнес-процесів, можна виявити 

множину потенційних критичних ситуацій: затримки по часу виконання функцій, 

скасування раніше скоєних дій, перерозподіл виконавців, зайві дії в процесі, 

неефективних виконавців. В роботі [1] розглядаються питання управління 

слабкоструктурованими бізнес-процесами, ситуації у яких можуть змінюватися 

під час виконання. 

У роботах [2, 3] обговорюється наскрізна автоматична перевірка бізнес-

процесів. Автори описують можливості вилучення бізнес-правил за допомогою 

BPMN – стандарту моделювання бізнес-процесів, який надає графічну нотацію для 

визначення бізнес-процесів у діаграмі бізнес-процесів (BPD), засновану на методі 

послідовного уявлення. Однак, такий метод перевірки не працює в реальному часі. 

У роботах [4, 5] обговорюються методи перевірки бізнес-процесів у 

реальному часі (RT-BPV) для забезпечення якості з точки зору часу. Автори 

показують, яким чином складаються схеми контролю часу виконання, але не 

пропонують конкретних математичних моделей, придатних для контролю будь-

яких бізнес-операцій. 

Для побудови комплексу моделей і алгоритмів діагностування ситуацій та 

адаптації виконавчих структур ОТС необхідно виконати наступні етапи: 

1. Структурування множини проблем і ситуацій в ОТС. 

2. Відбір і групування інформативних ознак та формування відповідного 

простору ознак. 
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3. Розробка моделей і процедур, що перетворюють первинні параметри 

процесів в ознаки ситуацій. 

4. Розробка моделі розпізнавання та правил розпізнавання. 

5. Формулювання правил усунення можливих критичних і позаштатних 

ситуацій. 

6. Розробка алгоритмів розпізнавання і алгоритмів корекції бази знань. 

В основу структурування оперативної технологічної інформації покладемо 

виділення проблем і ситуацій. Ситуація з точки зору управління - об'єктивна або 

суб'єктивна оцінка деякої підмножини параметрів процесу (ендогенних факторів), 

деякої підмножини параметрів зовнішнього середовища (екзогенних факторів) і 

зв'язків між ними, що мають місце в даний час і є результатом розвитку керованого 

процесу в часі та просторі. Аналіз і класифікація ситуацій ґрунтується на аналізі 

режимів роботи ОТС при виконанні БП. 

Виділимо два основні режими протікання БП: 

1) Нормальний режим (штатна ситуація), коли процес протікає в рамках 

нормативних умов і змінні стану знаходяться в інтервалі [(Xi)0 ;(Xi)КР],, де (Xi)0 - 

номінальні значення змінних, (Xi)КР - критичні значення змінних, при яких 

можливе виникнення критичного режиму. 

2) Критичний режим (критична ситуація), коли вимагається прийняття 

негайних заходів щодо недопущення переходу в нештатну ситуацію, змінні стану 

знаходяться в інтервалі [(Xi)КР;(Xi)НС], де (Xi)НС - значення змінних, при яких 

практично неминуче виникнення нештатних ситуацій. 

З іншого боку, ситуація має специфічну структуру, тобто набір стійких 

компонент і їх зв'язків. У процесі аналізу фіксуються простір ознак ситуацій 

(простір ситуацій) і ознакові межі кожної ситуації, всередині яких виявляється 

можливим вирішення проблеми за рахунок впливу на елементи, що піддаються 

регулюванню і трансформації. 

Для забезпечення розпізнавання проблем і ситуацій необхідно побудувати 

на концептуальному рівні ієрархію проблем, рухаючись від проблем верхнього 

рівня до проблемних ситуацій і їх ознак. На стику рівнів проявляються причинно-

наслідкові зв'язки, які необхідно виявити і відобразити у моделі розпізнавання та 

базі знань. 

З огляду на вищенаведені міркування, опишемо структуру множиниі 

проблемних ситуацій (проблемно-ситуаційний простір) наступним чином: 

 

                    РS = < Р1(Р2(Р3(S))), РS, R1, R2, R3, СR, F > ,                (1) 

де Р1 - множина проблем першого рівня, Р2 - множина проблем другого рівня, Р3 

- множина проблемних ситуацій, S - множина ознак проблемних ситуацій, РS - 

множина процесів, що породжують проблеми; R1Р1Р2 - проекція множини 

проблем першого рівня на множину проблем другого рівня, R2Р2Р3 проекція 

множини проблем другого рівня на множину проблемних ситуацій, R3Р3S - 

проекція множини проблемних ситуацій на множину ознак. 
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Відношення R1 відображає причинно-наслідкові зв'язки проблем першого і 

другого рівня, відношення R2 відображає причинно-наслідкові зв'язки між 

проблемними ситуаціями і проблемами другого рівня, відношення R3 пов'язує 

проблемні ситуації з їх ознаками. Виявлення кореляцій СR між проблемами 

другого рівня і ознаками ситуацій дозволяє конкретизувати логічні зв'язки F, які 

повинні бути зафіксовані в базі знань. 

При класифікації проблем і ситуацій необхідно вибрати досить компактний 

набір ознакових структур (ситуацій), щоб знизити розмірність і ресурсомісткість 

задачі. 

I. Проблеми 1-го рівня: 

Недостатня ефективність окремих АРМ і ОТС в цілому, втрати часу і 

відповідні збитки. 

II. Проблеми 2-го рівня: 

1. Регулярні затримки по часу виконання БО. 

2. Наявність «вузьких місць», де ростуть черги заявок. 

3. Додавання заявки в чергу призводить до зверхпорогового збільшення часу 

перебування у черзі для деяких заявок. 

II. Проблемні ситуації і ознаки: 

1. Помилки в результатах БО. Ознака - повідомлення від h-агента. 

2. Невірні дані на вході - повідомлення від h-агента ічи b-агента. 

3. Перевищення довжиничасу в черзі - перевантаження АРМ. 

4. Вихід з ладу АРМ: повідомлення від h-агента. 

Розглянемо модель розпізнавання ситуацій і прийняття рішень на рівні 

монітора АРМ. 

Всі перераховані вище ситуації кодуємо символами: 

Х1. Затримка за часом виконання БО більше порогу реагування. 

Х2. Спотворені вхідні дані 

Х3. Помилка в результатах БО.  

Х4. Довжина черги перевищує поріг. 

В результаті моніторингу виконуваних БО для кожної БО повинен 

накопичуватися свій масив даних. Ці дані відображаються як одномоментні зрізи 

ситуацій, так і по тенденціям. Ці масиви у вигляді рядків таблиці звіту передаються 

з інтервалом t контролеру ОТС, який при необхідності змінює склад і структуру 

мережі виконавців для кожного БП. Позначимо висновки таблиці одномоментного 

аналізу ситуації: D1 - ситуація штатна; D2 - повторити БО з початку; D3 - 

повторити введення вхідних даних. 

Використовуючи апарат алгебри висловлювань, отримаємо правила: 

 

4X3X2X1X1D  ; 3X2D  ; 2X3D  .                                                         (2) 

На рівні диспетчера ОТС необхідно розпізнавати тенденції, які 

розжарюються на кожному АРМ. 
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Визначаючи множину тенденцій E на всіх інтервалах [t-m + 1, t] часового 

ряду і розташовуючи початок й кінець інтервалу на часовій шкалі, отримаємо 

часовий ряд тенденції подій - впорядковану в часі послідовність подій 

ez(t)={x1, x2,...,xk,..xn},   ,                                            (3) 

де n – ширина вікна спостереження. Зрозуміло, що для кожного елемента множини 

тенденцій е(t)E існує власний закон упорядкування подій z(t). 

Оскільки ми розглядаємо сукупність упорядкованих бінарних значень, яка 

відображає тенденцію у часі, а нашою метою є розпізнавання тенденцій, доцільно 

скористатися апаратом розпізнавання образів. Створимо простір ознак, 

розмірність якого буде дорівнювати ширині n вікна спостереження тенденцій. 

Кожне лінгвістичне значення х(t) будемо порівнювати із однією віссю 

координат простору ознак. Якщо буде знайдено множину еталонних 

послідовностей S, завдання розпізнавання тенденції можна вирішити за 

допомогою класичних підходів, наприклад, обчисленням скалярного добутку: 





n

1k
jkikji xs)X,S(D

  ,                                    (4) 

де D(Si, Хj) –  скалярний добуток вектора ознак поточної ситуації та одного з 

еталонних векторів, який визначають клас ситуації з індексом k, або обчисленням 

відстаней за одною з відомих метрик, наприклад, за метрикою Евкліда або за 

метрикою Хеммінга. 

Сформуємо базу знань для аналізу тенденцій подій. Посилки кожного 

правила отримані шляхом експертних оцінок закономірностей z(t). Визначено, що 

якщо відносна частота події становить не менше 0,75, слід зафіксувати, що 

тенденція подій відбувається. Для визначення відповідного правила складається 

таблиця істинності, у якій кожен стовпчик відповідає номеру відліку певної події. 

При ширині вікна n = 4 потрібно мати не менше 3-х встановлених подій одного 

виду для фіксації певної тенденції. 

Використовуючи апарат алгебри висловлювань, отримаємо загальне 

правило: 

4X3X1X4X3X2X3X2X1X4X2X1X)t(z                                   (5) 

Дане правило використовується для всіх 4-х подій - Х1, Х2, Х3, Х4. 

Запишемо перелік необхідних рішень Y1, Y2, Y3 при виявленні тенденцій по 

кожній з первинних ознак Х1 ... Х4: 

1. Y1: якщо є тенденція до повторення ознаки Х1 або є тенденція до 

повторення ознаки Х3, то необхідний аналіз алгоритму БО. 

2. Y2: якщо є тенденція до повторення ознаки Х2, необхідний аналіз 

функціонування джерела даних для БО. 

3. Y3: якщо є тенденція до повторення ознаки Х1 або ознаки Х4, необхідно 

перерозподілити навантаження на АРМ і провести пошук джерела затримки. 

Використовуючи правило 5, складемо таблицю рішень з аналізу тенденцій. 

У цій таблиці кожен стовпець відповідає зафіксованій тенденції за відповідною 

ознакою. З таблиці після перетворень маємо правила: 
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4X3X2X3X2X1X4X3X1X4X2X1X1Y            (6) 

Y2= Х2                                                                                    (7) 

4X1X3Y                                                                                 (8) 

Таким чином, розроблена модель розпізнавання ситуацій і діагностики 

помилок виконання бізнес-операцій на рівні АРМ і на рівні ОТС. Це дає 

можливість підвищити якість та надійність виконання бізнес-процесів і скоротити 

невиробничі втрати часу. 
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РОЗПІЗНАВАННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

МАШИННОГО НАВЧАННЯ 

 

У сучасному світі з розвитком інтернету, соціальних мереж та медіа, 

розповсюдження реклами стає гострою проблемою. Реклама на сьогодні є одним 

із найпоширеніших шляхів заробітку в інтернет-просторі, а її кількість сягає 

максимуму за всі часи. Станом на початок 2018 року в українській мережі реклама 

була показана більше 10 мільярдів разів, з них 56% - у видимій частині екрану із 

середньою тривалістю 13,39 секунд[1]. У 2017 році рекламні витрати брендів в 

мережі  перевищили $36 млрд.[2]. Такі цифри приголомшують, і рекламне 

навантаження на користувачів інтернету продовжує зростати. Отже, постає 

питання із вирішення проблеми рекламного перевантаження, пошук технічного 

розв’язку. 

На сьогодні є багато сучасних продуктів та рішень щодо фільтрації реклами. 

Вони розподіляються на:  

- програми для блокування реклами 

- розширення для браузерів 

- браузери з вбудованим антибанером 

- альтернативні рішення для блокування реклами 

Деякі з них мають декілька мільйонів користувачів та широкий  функціонал 

[3]. Проте, незважаючи на їхню здатність до фільтрування реклами, якість не є 

достатньою, оскільки такі рішення прибирають лише візуальну рекламу, і взагалі 

не фільтрують текстову, бо така задача є на порядок складнішою. 

Зародженням задачі розпізнавання рекламних текстів можна вважати появу 

спам-фільтрів, над якими почали працювати у часи бурхливого розвитку 

популярності електронної пошти серед населення у початку 2000х. Поняття “спам” 

— це масове розсилання кореспонденції рекламного характеру особам що не 

виявили бажання на її отримання. Частка спаму в світовому поштовому трафіку 

становить від 60% (2006) до 80% (2011) [4].  

Задача тодішніх спам-фільтрів була досить проста –  виявити листи, що 

розсилаються у великій кількості адресатів та з однаковим вмістом. В основному 

цей вміст був рекламним та пропонував товар чи послугу користувачеві, проте 

також була й значна частина листів від шахраїв, що вводили людей в оману з метою 

заробити якомога більше грошей. Проте спам-фільтри не були досить складними, 

оскільки в своїх рішеннях розробники мали доступ до додаткових даних крім 

тексту, таких  як IP адреса, схожість з листами інших адресатів та інше. І хоча в 
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спам-фільтрах проводився аналіз даних, аналізу самого тексту листів багато уваги 

не приділялося. 

Сама задача розпізнавання рекламних текстів є підзадачею бінарної 

класифікації текстів, де класами виступають “реклама” та “не реклама”. А отже, 

можна використовувати методи та техніки класифікації тексту до цієї задачі. 

Найпоширенішим методом класифікації текстів є “Наївний Байєсівський 

Класифікатор”,  оскільки цей підхід є одним з найпростіших у машинному 

навчанні та є доволі якісним. Мета цього підходу полягає у визначенні ймовірності 

класу до тексту як добуток ймовірностей класу до слів в тексті, що в свою чергу 

вираховується із статистики появи слова у кожному класі [5]. 

Такий класифікатор має ряд переваг таких як простота алгоритму та 

аргументація класифікації тексту за вагами слів у тексті. Проте є й недоліки: 

найголовнішими з яких є ігнорування порядку слів у тексті та незалежний вплив 

кожного слова до кінцевої оцінки, тому цей алгоритм і називають наївним. 

Іншим підходом до задачі є трансформація тексту до деякого n-вимірного 

вектору, що може бути використаний у якості вхідних даних будь-яких моделей 

машинного навчання з учителем. Трансформація може буде будь-якою, проте 

найкращі результати дають такі, що генерують вектори, які містять у собі 

інформацію про семантику тексту. Відомим таким підходом є технологія 

Word2Vec, що співставляє кожне слово із вектором у деякому просторі. Word2Vec 

базується на навчанні перцептрону із архітектурою Continuous Bag Of Words, який 

намагається вгадати слово за його контекстом у тексті (є альтернативна 

архітектура Skip n-gram, коли навчається навпаки - вгадується контекст за 

словом).[6]  І отримані після навчання вектори у прихованому шарі 

використовуються як визначаючі точки у багатовимірному просторі для слів та 

називаються ембедінгами. Під час дослідження таких ембедінгів було знайдено дві 

цікаві властивості цих векторів: 

- схожі за семантикою слова мають близькі вектори (або мають 

невелику евклідову відстань), а далекі за семантикою слова мають далекі вектори 

(мають велику відстань) 

- семантичне відношення між словами зберігається однаковою (або 

майже однаковою) різницею векторів між цими словами. Як наприклад, різниця 

векторів між словами “мама” і “тато” буде збігатися із різницею між словами 

“сестра” і “брат”, та “дружина” і “чоловік”. 

Ще одним проривом у сфері аналізу текстів є застосування глибокого 

навчання і рекурентних нейронних мереж. Як приклад, використання рекурентної 

нейронної мережі з довгою короткочасною пам’яттю LSTM (Long Short-Term 

Memory) дозволяє змінювати динамічно поведінку із часом по різному реагуючи 

на слово у тексті в залежності від попередніх слів, що дозволяє класифікувати 

текст більш точно [7]. 

Отже, розпізнавання рекламних текстів полягає у аналізі контенту за різними 

ознаками, починаючи з кількості слів, що викликають підозру на рекламу (спам) в 

повідомленні, а також включаючи аналіз контексту повідомлення – аналіз 
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орфографії та морфології тексту, семантичні ознаки, визначати загальну тематику 

повідомлення, тощо. Встановлено, що перспективами розпізнавання рекламних 

текстів є машинне навчання. Все це відкриває можливості для дослідження та 

застосування нових прогресивних методів для вирішення такої класичної задачі як 

розпізнавання рекламних текстів. Відповідно, використовуючи новітні розробки, 

як глибинні нейронні мережі, оптичне розпізнавання символів, аналіз зображень, 

анімацій та відео контенту за допомогою певних сигнатур можна значно 

поліпшити роботу класичних алгоритмів. 
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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: 

1. Основы облачных вычислений (по рекомендаціям NIST) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cloud.sorlik.ru/definition.html. 

2. Смычников А. О перспективах и реалиях использования технологий облачных 

вычислений в Украине [Электронный ресурс] / А. Смычников. – Режим 

доступа:http://inlinegroup.ua/ua/integration/item/291.     
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ НА ОБ’ЄКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Анотація. Розглядаються можливості систем відеоспостереження з 

функцією "розпізнавання осіб" на об’єктах охорони, охороні громадського порядку 

та інших місцях. 

Система відеоспостереження стає популярною серед власників приватних 

будинків в Україні, так як дозволяє в безперервному режимі контролювати 

ситуацію у власній оселі. Система відеоспостереження з функцією "розпізнавання 

осіб" працює за принципом порівняння отриманого зображення з наявним у базі. 

Середньостатистичний комплекс уміє ідентифікувати людську особу що на 

відстані не перевищує десяти метрів відеокамери. При цьому відвідувач буде 

упізнаний навіть з урахуванням наявності змін фізичних параметрів особи :зміна 

зачіски, борода, наявність окулярів і т. д. Аналіз ґрунтується на порівнянні 

біометричних параметрів будови голови, індивідуальних для кожної людини. При 

цьому сканування відбувається на ходу, відвідувачеві досить повернути лице до 

сканера під час руху. Система відеоспостереження може бути пов'язана з 

турнікетами і іншими облаштуваннями авторизованого входу і працювати 

автоматично. Непізнані відвідувачі не отримають доступу на територію, що 

охороняється, а їх фото буде збережено у базі для обробки службою охорони.  

Функціональність системи:  виявлення (Камера від 1 Мп, фокус на відстань 

від 1 мм). Дія цієї охоронної системи спрямована на фіксацію проникнень на 

підконтрольні об'єкти. Сканер в змозі відрізнити людину, але не зможе 

ідентифікувати його;  розпізнавання (Камера від 2 Мп, фокус на відстань від 6 мм). 

В даному випадку основною функцією сканера є розпізнавання осіб відвідувачів. 

При перегляді відео ряд у зображення буде досить змащеним.  Ви дізнаєтеся на нім 

знайомі обличчя, але у випадку якщо на об'єкт проник злодій, знайти його по цих 

кадрах буде дуже скрутно;ідентифікація (Камера більше 2 Мп). Ці системи 

можуть виконувати усі функції попередніх типів, при цьому якість отримуваного 

зображення буде цілком досить щоб пізнати зловмисника.  

В якості приклада можна навести обладнання компанії ZKTeco,  яка в 

Україні використовує біометричні системи обліку роботи персоналу та контролю 
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доступу в приміщення, які використовують ідентифікацію 3D-геометрії обличчя. 

Інженери цієї компанії розробили систему ідентифікації особи за 

стереозображенням обличчя з двох камер одночасно, одна з яких 

інфрачервона.  

Рис. 1. Термінал компанії ZKTeco для контролю доступу 

за геометрією обличчя в 3D.  

Це дозволяє врахувати не лише риси обличчя, але і об’єм 

елементів обличчя незалежно від освітлення, та захищає систему 

від неправомірного доступу за допомогою фотографії особи. 

Отже, як ми бачимо, є значний розвиток систем 

відеоспостереження з використанням біометричної технології 

розпізнавання за обличчям і використання таких систем. 

Місця застосування 

 організувати прохідну на підприємстві або інших 

закритих від сторонніх людей об'єктах. Відеоспостереження 

можна зв'язати з турнікетами і організувати автоматичний пункт пропуску за 

принципом "свої-чужі"; 

 організувати систему протидії розкраданням в торгових точках і інших 

приватних володіннях. Будь-які магазини, особливо великі, стикаються з 

проблемою пристрасті деяких відвідувачів до крадіжці. Частенько одні і ті ж люди, 

схильні здійснювати крадіжки в одних і тих же торгових точках. Встановивши 

камери з системою розпізнавання осіб, можна ретельніше придивлятися до дій 

людини, що вже попалася на крадіжці. Сканер повідомить на пульт охорони як 

тільки він зайде в магазин; 

 організувати систему протидії проникненню на територію домоволодіння і 

інші закриті об'єкти. Іноді людині складно на моніторі відрізнити зловмисника, що 

зачаївся, від куща, або іншого предмета, тим більше якщо камери встановлені на 

слабоосвітленій ділянці місцевості. Але ж то що недоступне людині, цілком може 

зробити комп'ютерний модуль; 

 фейс-контроль в нічних клубах - 100% захист від непрошених гостей. 

 

Висновки. Враховуючи широке застосування систем відеоспостереження 

для охорони об’єктів інформаційної діяльності з використанням біометричної 

технології розпізнавання особи за геометрією обличчя, можна зробити висновок 

про доцільність запровадження таких систем в системах охорони об’єктів та в 

правоохоронній діяльності в Україні.  
 

Список використаних джерел: 
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО 

 

На практиці ми часто стикаємося з тим, що нам потрібно обслужити велику 

кількість клієнтів, і відповідно до цього розрахувати, яку кількість приладів буде 

використовувати найефективніше в процесі обслуговування. Це питання хвилює 

кожного підприємця, який прагне максимізувати свій прибуток на підприємстві. 

Проте використання лише мікроекономічних моделей для цього може виявитися 

замало. 

В мікроекономіці таку ситуацію розглядають в теорії затрат виробництва, 

пов’язуючи їх з виробничою функцією. [1, с. 238] Проте ніяк не враховано те, що 

при обслуговуванні великої кількості клієнтів можуть утворюватися черги, які 

впливають на рівень прибутку, що підприємство отримує. 

Цим займається теорія масового обслуговування. Основною її метою є 

дослідження систем масового обслуговування (СМО), які мають певні ознаки, що 

її характеризують. Проте спочатку визначимо сферу застосування теорії масового 

обслуговування, а отже й методи, які вона використовує. 

Теорія масового обслуговування вивчає процес обслуговування і утворення 

черги, який, очевидно є хаотичним, а отже, ймовірнісним. Таким чином, в 

дослідженні систем допомагають методи теорії ймовірностей, які узагальнюють 

ймовірнісні величини за їх розподілами і можуть бути за допомогою цього легко 

змодельовані. 

Оскільки теорія масового обслуговування показує нам ефективності 

використання різних систем для певних часових ймовірностей прибуття клієнтів 

та їх обслуговування, то ми зможемо їх порівнювати та визначити, яка модель є 

більш ефективною в певній ситуації. Таким чином, існує шлях до оптимізації 

СМО. Це пояснює нам те, чому ця теорія використовується також в дослідженнях 

операцій в економіці. 

Так, в ній розглядають вхідні потоки та потоки обслуговування. Вхідні потоки 

показують, за якою ймовірністю (зазвичай використовуються певні розподіли, як-

то показників або стаціонарний) в певний час прийде новий клієнт в систему (це 

ще називають появою заявки або вимоги в системі). Потік обслуговування показує, 

за який час клієнт буде обслужений (використовуються зазвичай ті ж види 

розподілів). 

Ще важливими параметрами систем масового обслуговування є кількість 
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наявних приладів для обслуговування та можливості утворення черги. Найбільш 

простою можливістю є визначення максимальної довжини черги. Проте більш 

приближеною є визначення часу (теж ймовірнісний показник), через який заявка 

покидає чергу, якщо її ще не почали обслуговувати. 

Ми будемо розглядати різні варіації цих систем, починаючи від можливостей 

нескінченної черги та закінчуючи відсіюванням заявок після їх певного 

знаходження в системі, якщо вони ще не почали обслуговуватися. 

Практично в кожній такій системі можна визначити те, як в нас буде 

вишиковуватися черга, а саме її середню довжину, а отже і середній час очікування 

заявки свого обслуговування в системі. Зможемо отримати, з якою ймовірністю в 

нас буде зайнята певна частка апаратів, а отже при відключені тих, що не 

використовуються, ми зможемо точніше розрахувати витрати на застосування 

апаратів системи в цілому. 

Для зображення процесів СМО найчастіше використовують Марківські 

ланцюги. Це пов’язане з тим, що на момент настання певного стану системи її 

ймовірнісний розвиток залежить лише від попереднього стану. Інакше кажучи, 

якщо в черзі останній покупець (А) чекатиме на обслуговування певний проміжок 

часу, то для наступного покупця (Б) неважливо, коли прийшли в чергу всі 

попередні перед покупцем А споживачі. Ймовірність його дій (в тому числі 

рішення про вихід із системи без обслуговування) приймається лише на основі 

стану в системі попереднього перед ним покупця. Саме ці припущення і дають нам 

привід використовувати для зображення СМО Марківський ланцюг, що 

характеризується наступною формулою: 

   1 1 1 1 0 0 1 1| , ,..., |n n n n n n n n n nP x i X i X i X i P X i X i             

Тобто майбутні значення послідовності залежать лише від теперішнього стану 

і не залежать від минулих. 

Матриця 𝑃(𝑛), де    1 |ij n nP n P X j X i    називається матрицею 

ймовірностей переходу на n-му кроці. 

Очевидно, матриця ймовірностей переходу є стохастичною, тобто 

 
1

1,ij

j

P n n




   . 

Ланцюг Маркова називається однорідним якщо  ij ijP n P . [2] 

При розгляді систем масового обслуговування важливо розуміти, що саме є 

визначним для її функціонування, бачити, в чому її основні недоліки та переваги, 

та мати уявлення про її загальне функціонування задля порівняння ефективностей 

двох схожих систем. У всьому цьому нам можуть допомогти різноманітні 

показники системи, що є мірками та характеристиками якості її роботи. Системи, 

що будуть надалі розглядатися, досліджують процеси гибелі та народження, чому 

присвятив свою роботу Соловйов. [3] 

Для формулювання задачі про систему масового обслуговування саму 

систему прийнято позначати як | | |A B n m , де A  символізує потік заявок (вимог), 
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B  – потік обслуговування, n  позначає кількість заявок, що можуть одночасно 

обслуговуватись (кількість каналів), а m  – кількість заявок, що може бути у черзі. 

Для деяких стандартних ситуацій є вже вироблені позначення, зокрема M  

означає, що потік є простим пуасонівським, D  – що він є стаціонарним (події 

відбувається за визначеними проміжками часу), і G  – що він є абсолютно 

довільним (причому позначення GI  означатиме, що довільним є розташування 

інтервалів між надходженнями вимог, а відсутність цієї літери в позначенні каже 

про рекурсивність потоку вимог). 

Менш використовуваними є наступні позначення: rE  – ерлангівський потік з 

порядком r , U  – рівномірний розподіл (найбільш простий для розгляду серед 

нестаціонарних, тобто ймовірнісних, проте мало представлений в реальних 

ситуаціях), rHM  – гіперекспоненційний розподіл порядку r . Таким чином, 

найбільш наближеними до життя і використовуваними є системи вигляду 

| | |M M n m, які прийнято також називати марківськими системами масового 

обслуговування. 

Нарешті, розглядають також можливість врахування декількох типів вимог і 

відповідно до них типів обслуговувань, що представляють як | | |k kA B n m , де 

      1 2
, ,...,

k

kA A A A  означає, що є k  типів вимог, де i -тий тип вимог 

характеризується символом 
 i

A , та       1 2
, ,...,

k

kB B B B  відповідно позначає, що 

функція розподілу тривалості обслуговування визначається типом вимоги (в 

інакшому випадку символ буде не векторний, а всі вимоги будуть мати однаковий 

тип розподілу тривалості обслуговування [4, с. 29-30] 

Для системи | |1| 0M M можна визначити наступні показники: 

1. Абсолютна пропускна здатність ( A ) – показник, який показує середню 

кількість вимог, що обслуговуються за одиницю часу. Він розраховується за 

формулою  . 

2. Середній час обслуговування, що є оберненим до інтенсивності потоку 

обслуговування: 
1

srt


 . 

3. Відносна пропускна здатність (Q ) – показник, який характеризує 

середню частку заявок, що надійшла та обслуговується системою. Обчислюється 

вона таким чином: Q


 



. 

4. Ймовірність відмови (
dnP ) – величина, яка характеризує ймовірність 

того, що заявка залишить систему масового обслуговування не обслуженою. 

Показує частку заявок, яким буде відмовлено в наданні відповідної послуги. Її 

можна вирахувати наступним чином: 
dnP
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5. Визначається також інтенсивність навантаження каналу –   (або 

приведена інтенсивність потоку вимог) – це показник, який виражає середню 

кількість вимог, що надходить за середній час обслуговування однієї вимоги. Вона 

розраховується за формулою 





 . [5, с. 506] 

Розглянемо показники, які ми будемо використовувати для побудови моделі 

інформаційної системи: 

1.   як параметр розподілу потоку надходжень,   – потоку 

обслуговування. 

2.  it  – моменти надходжень i -их заявок, причому   1:i i i it t     є 

часом надходження заявки після попередньої, і саме ця змінна і має 

експоненційний розподіл з параметром  . 

3.  iz  – час, за який буде обслуговуватися заявка i . Ця змінна має 

експоненційний розподіл з параметром  . 

4.  iu  – тривалість очікування обслуговування в черзі i -ою заявкою. 

Відповідно, через 
i it u  можна виразити момент початку обслуговування заявки, 

а через 
i i it u z   – момент її виходу із системи. 

5.  ,k iw  – відрізок часу, від початку до кінця обслуговування приладом 

з номером i  заявок, що поступили до моменту 
kt , інакше кажучи, скільки іще 

прилад буде зайнятий часу в момент надходження заявки k . Тоді позначимо 

 ,1 ,2 ,, ,...k k k k nw w w w , відповідний вектор описуватиме стан зайнятості системи в 

момент надходження наступної заявки, причому в початковий момент часу вектор 

нульовий. Очевидно,  ,1 ,2 ,min , ,...k k k k nu w w w   

Також для побудови будемо послуговуватися методом Монте-Карло. Методи 

Монте-Карло Марковських ланцюгів – це клас алгоритмів для вибірки з розподілу 

ймовірностей на базі побудови такого ланцюга Маркова, що має бажаний розподіл 

як свій рівноважний розподіл. Тоді стан цього ланцюга після якогось числа кроків 

використовується як вибірка з бажаного розподілу. Якість вибірки покращується 

як функція від кількості кроків. Таким чином, запрограмувавши вибірку на 

отримання певних вірогіднісних вхідних параметрів, за допомогою Монте-Карло 

ми можемо отримати інші необхідні дані для СМО. 

Проте не всі дані ми будемо отримувати таким шляхом, бо частина з них не 

стосується власне системи СМО, а є побічними даними для вимірювання 

ефективності її функціонування, тощо. 

Розглянемо, наприклад, систему | |M M n . Так, для початку покладемо 

вартість обслуговування одного апарату в одиницю часу як 
insc , покладемо середній 

дохід від обслуговування i -ої заявки як ,ser i F V ip p p z  , де 
iz  – кількість 

витраченого часу на обслуговування цієї заявки, і отримуємо функцію 

максимізації прибутку в такому вигляді: 
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ser i ins k k k
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, де k  – кількість обслужених заявок. 

Задачу можна переформулювати так:  
 ,

1lim max

k

ser i ins k k k

i

k
k k k

p nc t u z

f n
t u z





  

 
 



, якщо обслуговування проводиться досить довго, щоб розглядати велику кількість 

заявок, направляючи систему до нескінченності. 

Зазначимо, що 
1

M iz


 , 
 

1

0

2
M

! 1

n n

k que

n p
u W

n



 



 


, та M k

k
t


 , тобто 

отримуємо наступне: 
,

1 1

M M
k k

ser i F V i F V

i i

k
p kp p z kp p

 

     . З цього ми 

отримаємо наступне: 

 
 

 

,

1

1
M M

lim lim
M 1

k

F V ins queser i ins k k k

i

k k
k k k

que

k k
kp p nc Wp nc t u z

f n
t u z k

W

  

 



 

 
       

  
   

  
 


. 

Таким чином, для вимірювання ефективності функціонування СМО можна 

застосовувати вищезазначену формулу. 
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ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА У МЕДИЧНОМУ ДІАГНОСТУВАННІ 

 

Загальновідомим є те, що суспільство не може існувати без розвиненої 

медицини. Сучасний медичний підхід до лікування передбачає 2 основних види 

діяльності – діагностування та власне лікування. Обидві ці дії передбачають 

прогнозування. У минулому деякі медики практикували свої прогнози на 

натуропатичній та дієтологічній філософіях.  Більш сучасні практики покладають 

свої прогнози на результатах клінічних випробувань фармацевтичної галузі [1]. 

Американський вчений, когнітивний психолог, Артур Елштайн, який 

досліджував, як "думають лікарі", вивчав клінічні рішення різних лікарів протягом 

усієї своєї кар'єри і дійшов висновку, що діагноз є неправильним у 10–15% 

випадків. Близько 5% смертей у лікарнях є наслідком неправильного 

діагностування, а 10-30% випадків раку молочної лікарі пропускають під час 

обстеження [2]. На жаль, щодо України таких досліджень немає. 

Встановлення правильного діагнозу потребує від лікаря багатьох років 

досвіду та безперервного навчання, а помилковий діагноз може коштувати життя 

пацієнта. У деяких сферах кількість спеціалістів не може задовольнити попиту 

пацієнтів, що створює додатковий тиск на лікарів. Саме тому сьогодні варто 

враховувати перевагу інформаційних технологій для вирішення певного класу 

медичних задач. Перспективою є дослідження машинного навчання стосовно 

сфери його застосування в медицині.  

Значний прогрес машинного навчання, а саме алгоритм глибокого навчання 

досягнуто у діагностуванні захворювань, дозволяючи його також робити 

дешевшим [3]. В основі діагностування при використанні методів машинного 

навчання є те, що комп’ютеру подається навчальний набір даних (з здоровими 

людьми та людьми із певними захворюваннями). На основі навчальних даних 

машина вчиться працювати з новими даними, які вже не входять до навчальних. 

Навчальний набір даних із здоровими пацієнтами та пацієнтами із захворюваннями 

доречно сформувати з відповідними ознаками та характеристиками. Якщо 

проаналізувати декілька пацієнтів одного класу – можна визначити їх спільні 

властивості і, при вивченні нового пацієнта, відштовхуватися від інформації про 

відомий клас, для того щоб зрозуміти чи відноситься пацієнт до здорового 

пацієнта, чи пацієнта, який схильний до захворювань. Внаслідок обробки 

навчальної вибірки формується класифікатор, який містить опис ознак та 

характеристик пацієнтів. Коли сформований класифікатор  застосувати до інших 

пацієнтів, він виявлятиме стан здоров'я з певним відсотком на основі ознак, які 
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співпали. 

Алгоритми машинного навчання можуть навчитися бачити закономірності 

аналогічно тому, як їх бачать лікарі. Ключова відмінність полягає в тому, що 

алгоритмам потрібно багато конкретних прикладів, багато тисяч, для того, щоб 

навчитися. І ці приклади мають бути акуратно оцифровані. Тому машинне 

навчання особливо корисне в тих областях, де діагностична інформація, яку вивчає 

лікар, уже оцифрована, таких як [4]: 

-   Виявлення раку легенів або інсультів на основі КТ 

-      Оцінка ризику раптової серцевої смерті або інших захворювань серця на 

основі електрокардіограми та кардіоматеріалів МРТ 

-      Класифікація уражень шкіри на зображеннях шкіри 

- Знаходження показників діабетичної ретинопатії на очних зображеннях.  

Оскільки в цих випадках є багато хороших даних, алгоритми стають 

настільки ж хорошими в діагностиці, як і експерти. Різниця полягає в тому, що 

алгоритм може робити висновки за частку секунди, і його можна недорого 

відтворити у всьому світі. 

Особливої популярності аналіз даних набуває в цифровій стоматології. 

Штучний інтелект навчений на сотнях тисяч прикладів дизайну коронок значно 

скорочує час зубному техніку на комп’ютерне моделювання коронки і дозволяє 

стоматологу проводити «лікування в один день» пацієнту, який потребує заміни 

коронки [5].  

Також аналітичні способи обробки зображень широко використовуються у 

моделюванні імплантів. Програмне забезпечення визначає щільність кісткової 

тканини, показує положення  нервових каналів, прогнозує прилягання імплантів 

до кісткової тканини та пропонує лікарю можливі види імплантів, їхню довжину 

та кут нахилу. Результатом роботи такої програми є хірургічний шаблон та чіткі 

вказівки щодо імплантації пацієнта з підібраним набором свердл та інших 

інструментів. Такі операції зменшують травматичність  оперативного втручання 

для пацієнта і скорочують імовірність відторгнення імплантів до 5%. У випадках 

імплантації нижньої щелепи «Направляюча Імплантація» зменшує імовірність 

пошкодження нервового каналу до 0.3%[6]. 

Розробники інтраоральних сканерів для стоматології використовують 

штучний інтелект для покращення якості 3D-сканування і відсіювання частин 

зображення, де лікар помилково відсканував частину щоки чи язика пацієнта. Це 

значно економить час лікаря на обробку та підготовку скану для моделювання та 

дизайну.  

Нещодавно було проведено дослідження у діагностуванні карієсу за 

знімками комп’ютерної томографії. Машина перевершила зубних лікарів у 

«чутливості», яка вимірює правильну прогнозовану частку карієсу в порівнянні з 

загальним карієсом, а стоматологи виграли у "точності" - співвідношенні 

правильних прогнозів проти загальної прогнозованої кількості карієсу [5]. 

За проведеними дослідженнями [7, 8] можна зробити висновок про 

перспективи використання машинного навчання:  
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з позиції бюджету [7]   від $600 млн в 2014 до $6,6 млрд в 2021 році (за 

попередніми оцінками). Тобто сукупний середньорічний темп зростання 40%. Це, 

в свою чергу, пов'язано з інвестуванням в цю галузь таких гігантів як: IBM, Google 

і Microsoft, тощо; 

 з позиції готовності пацієнтів до впровадження інформаційних систем та 

технологій, які змінять звичну медицину, замінять послуги медичного персоналу 

технологіями штучного інтелекту, то за даними [8] 54% підтримують, 38% - не 

підтримують та 7% - ще не визначились. 

На основі проведеного аналізу, враховуючи стрімкий розвиток цифрової 

медицини і продукування щодня все більше і більше цифрових даних, можна 

стверджувати, що найближчими роками машинне навчання та штучний інтелект 

сприятиме вдосконаленню медичної сфери, спрощенню та підвищенню 

діагностування захворювань та покращенню лікування пацієнтів. 
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АНАЛІЗ ДАНИХ ТА МАШИННЕ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ДАНИХ 

ЛАБОРАТОРІЇ ЦЕРН 

 

ЦЕРН або Європейська організація з ядерних досліджень (з фр. l'Organisation 

européenne pour la recherche nucléaire, CERN) — це міжнародна дослідницька 

установа, яка оперує найбільшою лабораторією фізики високих енергій у світі. У 

зв’язку зі зростаючим інтересом до даних, отриманих організацією, було створено 

CERN Open Data portal [1], на якому знаходиться інформація призначена для 

навчальних та дослідницьких цілей. Для роботи було обрано найбільш цікаві зі 

сторони аналізу даних та машинного навчання дані. Розглянуто датасет, 

побудований на основі змодельованих за допомогою офіційного генератора-моделі 

ATLAS full-detector подій "Higgs to tautau", змішаних з різним фоном [2]. Також, 

планується аналіз та побудова моделей машинного навчання для інших наборів 

даних: CMS OpenData CNN PixelSeeds [3], CMS OpenData QCD Jets [4] та TrackML 

Particle Tracking [5]. 

Завдання в першому датасеті полягало в знаходженні закономірностей між 

вихідними даними спостережень та класифікація їх на сигнал, що свідчить про 

наявність бажаної події та фон. 

Метою роботи стало: 

1. Аналіз вхідних даних. 

2. Відбір та підготовка датасету. 

3. Вибір моделі та алгоритму для машинного навчання. 

4. Отримання класифікатору. 

Вихідні дані містили близько 820 000 спостережень та 35 змінних. Під час 

необхідної первинної обробки даних було звернено особливу увагу на велику 

кількість відсутніх значень для ряду змінних та проаналізовано залежність факту їх 

присутності від значень інших змінних. На етапі дослідження вхідних даних було 

розраховано кореляції між змінними та побудовано матрицю кореляцій, що 

дозволило виявити високий зв’язок між деякими параметрами, а також оцінити їх 

вплив на значення маркерної змінної, передбачити яку необхідно за умовою 

поставленої задачі. 

Опираючись на відомості від джерела даних, а також декількох робіт, 

пов’язаних з даною темою, було виявлено, що найкраще для розв’язку 

досліджуваної задачі підходять методи машинного навчання побудовані на базі 

комбінованих дерев рішень. До того ж, вони дозволять зрозуміло інтерпретувати 

отримані моделі та наочно оцінити вплив окремих змінних на результат. Найбільш 
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перспективними та результативними в останній час зарекомендували себе 

різноманітні імплементації методів Random Forest та Gradient Boosting. В даній 

роботі в якості методу машинного навчання було обрано Gradient Boosting та його 

реалізацію на мові Python -  XGBoost, яка має ряд переваг над іншими 

імплементаціями. Серед найважливіших можна відзначити паралелізацію 

конструкції дерева з використанням всіх ядер процесора та кеш-оптимізація 

структур даних і алгоритму для оптимального використання апаратних засобів. 

Також в розглянутому випадку перевагою стала стійкість алгоритму до 

пропущених значень та можливість роботи з наборами даних, що їх містять. 

Для оцінки моделі в роботі було обрано метрику AUC для ROC-кривої (рис.1), 

оскільки вона дозволяє досить об’єктивно оцінити адекватність моделі в даному 

випадку проблеми класифікації. Також побудова ROC-кривої дає змогу наочно 

спостерігати співвідношення між чутливістю та специфічністю та обрати необхідне 

порогове значення (threshold) при розподіленні спостережень на ті, що містять 

сигнал та ті, що свідчать про його відсутність. 

 

 

 
Рисунок 1 — ROC-крива для тестової вибірки 

 

З фінальної моделі було отримано значення важливості змінних (рис.2) та 

проаналізовано їх вплив на прийняття рішення про класифікацію. Візуалізація 

отриманих дерев рішень дозволила наочно прослідкувати за алгоритмом 

класифікації, а також відзначити найголовніші параметри, що беруться до уваги 

при прогнозуванні результатів в моделі. Також було порівняно отримані з моделі 

дані про важливості змінних з попередніми висновками, що були зроблені на етапі 

первинного аналізу даних. 
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Рисунок 2 — Важливість змінних в отриманій моделі 

 

У майбутньому можливе покращення моделі за рахунок використання 

алгоритмів навчання із залученням фізичних особливостей та відомостей з фізики 

високих енергій до процесу класифікації, а також розробка альтернативних 

моделей із використанням, наприклад, алгоритмів Random Forest або нейронних 

мереж. 
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АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ ІОТ-СИСТЕМ 
 

Internet of Things (Інтернет речей) означає мережу фізичних або віртуальних 

предметів(речей) підключених напряму або безпосередньо до Інтернету і взаємодіє 

між собою або/з зовнішнім середовищем, за допомогою збору даних і обміну 

даних, що містять в собі технічні послуги [1]. 

Інтернет речей (IoT) дає компаніям і організаціям можливість контролювати 

віддалено розташовані «дешеві» речі / об'єкти отримуючи з них інформацію і 

виконуючи моніторинг віддалено виконуваних операцій. З огляду на величезну 

кількість «розумних» пристроїв в промисловості і повсякденному житті ми 

отримуємо колосальну базу джерел надходження інформації (великих даних) в 

реальному часі. 

Для IoT-пристроїв безпека полягає, перш за все, в цілісності коду, перевірці 

автентичності користувачів (пристроїв), встановлення правами володіння 

(включаючи генеруючі ними дані), а також можливістю відображення віртуальних 

і фізичних атак. Але по факту, більшість з працюючих сьогодні IoT-пристроїв 

елементами захисту не забезпечені, мають доступні ззовні інтерфейси управління 

і т.д. 

Архітектура IoT-системи 

Типова архітектура IoT-систем складається з наступних 3-х рівнів[2]: 

- Кінцеві пристрої (речі, Things) - датчики, сенсори, контролери та інше 

периферійне устаткування для вимірювання необхідних показників і передачі цих 

даних в мережу по дротових або бездротових протоколів (Serial, RS-485, 

MODBUS, CAN bus, OPC UA, BLE, WiFi, Bluetooth, LoRaWAN ™, Sigfox та ін.). 

Оскільки кожна «порція» цієї інформації невелика за обсягом, такі дані називають 

малими (Little Data). 

- Мережеві шлюзи і хаби (Network) - роутери, які об'єднують і підключають 

кінцеві пристрої до хмари. 

- Облік (Cloud) - віддалений сервер в датацентрі, що обробляє, аналізує і 

надійно зберігає інформацію. Саме тут малі дані перетворюються в Big Data, коли 

консолідується безліч інформаційних потоків з різних пристроїв. Так інтернет 

речей стає «інтелектуальним», оскільки підключаються засоби аналізу даних, в т.ч. 

з використанням методів машинного навчання (Machine Learning). Це дозволяє 

ефективно і дистанційно керувати технікою, на якій встановлені кінцеві пристрої. 

Наприклад, якщо датчики рівня вібрації обладнання показують перевищення 

допустимих значень, можна заздалегідь спланувати профілактичний ремонт і 
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уникнути поломки дорогих інструментів. 

 
Рисунок 1  Архітектура IoT-системи [2]. 

Датчики і сенсори вимірюють необхідні параметри (температуру, тиск, 

рівень, вібрацію і т.д.), реєструючи зміну навколишнього середовища, а не її 

статичний стан. Вартість реалізації та використання такого обладнання швидко 

падає, що дозволяє збирати все більше даних при скороченні витрат. Раніше, 

підключаючи датчики до систем контролю і управління, можна було працювати 

тільки з струмами споживання в межах 4-20 мА, протоколом HART або 

промисловими шинами, а також спеціалізованим ПО.  

Вибір протоколів передачі даних залежить від наступних факторів: 

- Швидкість передачі інформації  обсяг даних, переданих за одиницю часу; 

- Енергоспоживання  скільки часу електроніка кінцевих пристроїв може 

працювати без підзарядки; 

- Дальність  максимальна відстань, на яке потрібно передати дані; 

- Частота передачі інформації (яка вимірюється в Гц), доступна для 

використання. 

- Виділяють 2 категорії датчиків: 

- Активні  випромінюють сигнали самі і беруть їх відображення, 

вимагають більше енергії; 

- Пасивні  лише приймають сигнали, що знижує їх енергоспоживання. 

Більшість датчиків засноване на хвильовому принципі - прийомі звукових, 

ультразвукових, світлових і теплових хвиль. Але існують пристрої, що вимірюють 

фізичні характеристики (індуктивність, ємність, тиск і ін.). Комбінуючи різні типи 

датчиків, можна значно підвищити якість і «рівень інтелектуальності» IoT-системи 

[2]. 
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Таким чином, IoT-системи є яскравими представниками Big Data технологій 

за рахунок своїх архітектурних особливостей [4]: 

- безліч джерел даних  датчиків, сенсорів, контролерів та інших 

периферійних (кінцевих) пристроїв з високою швидкістю реакції на події і низьким 

енергоспоживанням, а також з малими обчислювальними потужностями; 

- безперервні потоки даних з кінцевих пристроїв з високим рівнем 

перешкод в сигналі через специфічні умови виробничого середовища 

(екстремальні значення температури, вологості, електромагнітні обурення, 

вібрація, візуальні і звукові шуми і т.д.); 

- використання SaaS / PaaS / IaaS-рішень  збір, автоматизована обробка та 

інтелектуальний аналіз даних, в т.ч. із застосуванням Machine Learning, 

виконуються на хмарних серверах з високими обчислювальними потужностями. 

У зв'язку з цими архітектурними особливостями розробники IIoT-рішень і 

DevOps-інженери стикаються з необхідністю використання розподілених систем 

доступу до об'єктів, зокрема, обміну повідомленнями через чергу. Для цього 

використовуються протоколи AMQP, STOMP, MQTT, реалізовані в програмних 

брокерів RabbitMQ, Apache Qpid, Apache ActiveMQ [5]. Однак, вважається, що 

найкращі можливості масштабування відрізняється розподілений 

реплицироваться журнал фіксації змін Apache Kafka. Саме цей брокер повідомлень 

забезпечує нарощування пропускної здатності при зростанні числа і навантаження 

з боку джерел даних, а також кількості додатків по їх обробці (передплатників) [6]. 

Як правило, в промисловому IoT відсутній прямий доступ до кінцевих 

пристроїв, тому для з'єднання рівнів технологічного обладнання та 

інтелектуальних систем обробки та зберігання інформації використовуються 

шлюзи [3]. 

Кінцеві пристрої є джерелами даних з низькою обчислювальною 

потужністю, які безперервно передають на шлюз безліч інформації різного 

формату. Датчик кінцевого пристрою формує аналоговий сигнал, який 

перетвориться в цифрове (дискретне) значення за допомогою АЦП  аналого-

цифрового перетворювача. Це значення маркується міткою часу і класифікується 

(тегіруется) локальним процесором кінцевого пристрою. Теги можуть бути 

простими, наприклад, виявлено рух, або складними, з декількох параметрів (рух + 

швидкість, рух + швидкість + автомобіль та ін.). Чим складніше тег, тим 

потужнішим повинен бути периферійний процесор і енергоспоживання кінцевого 

пристрою. Однак, більш інформативні теги дозволяють скоротити кількість 

переданих даних в хмару і смугу пропускання інформації, а це, в свою чергу, 

збільшує швидкість реакції на подію [5]. 

Шлюз, в свою чергу, відправляє дані в хмарний кластер, де розгорнута 

програмна IoT-платформа на базі засобів Big Data для обробки і інтелектуального 

аналізу інформації. 

На хмарному сервері дані від різних периферійних пристроїв інтегруються 

(підсумовуються за тегами), систематизуються і аналізуються із застосуванням 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

182 

 

Machine Learning і інших методів штучного інтелекту. Результати 

інтелектуального аналізу даних візуалізуються у вигляді графіків, діаграм тощо., 

Відображаючись в вітринах (дешбордах) призначеного для користувача 

інтерфейсу IoT-платформи [5]. 

Вся IoT-система є розподіленою і масштабується, однак, пов'язаної 

недостатньо надійними каналами передачі даних. Тому використовуються 

механізми гарантованої доставки інформації. Зокрема, якщо не вдається передати 

дані від кінцевого пристрою в хмару або навпаки, здійснюються повторні спроби 

передачі [4]. Для обміну сигналами між компонентами розподіленої системи 

використовуються спеціальні рішення - брокери повідомлень, які гарантують 

доставку потрібних даних одному або декільком одержувачам через керовану 

чергу [5]. 

Найбільш популярними брокерами повідомлення вважаються RabbitMQ, 

Apache Qpid, Apache ActiveMQ. Також для цих цілей використовується 

розподілений реплицироваться журнал фіксації змін Apache Kafka, який відмінно 

масштабується, забезпечуючи нарощування пропускної здатності при зростанні 

числа і навантаження з боку джерел даних, а також кількості додатків по їх обробці 

(передплатників) [6]. Для швидкого завантаження даних з кінцевих пристроїв 

часто використовується платформа обробки подій (повідомлень) Apache NiFi або 

її спрощена модифікація Apache MiNiFi.  
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INTELLIGENT APPLICATION FOR THE AGRICULTURAL PLANTS’ 

DISEASES IDENTIFICATION BASED ON DEEP LEARNING  

 

Introduction. Plant diseases are a major threat to food security all over the world. Also, 

it's a yield and quality constraint for growers of broadacre crops. Plant pathogens can be 

viral, fungal or bacterial. They can damage plant parts above or below the ground [1]. 

When agriculture tries to support the life of the growing population, plant disease reduces 

the production and quality of not only food and fiber but also biofuel crops at the same 

time.  

According to the statistics, losses may be catastrophic, but on average account for 

42% of the production of the six most important food crops [2].  

Moreover, plant diseases also have disastrous consequences for smallholder 

farmers whose livelihoods depend on healthy crops. Besides, more than 80 percent of the 

agricultural production is generated by these people [3] and reports of yield loss of more 

than 50% due to different pests and diseases.  

It cannot be said that in the era of computers people want to get as many tools as 

possible for automatization and simplification their lives. That’s why people all over the 

world are interested in systems, which are based on artificial intelligence. 

Task. Our aim is to create an image recognition system, which will be able to detect and 

classify the plant diseases.  

Dataset. The amount and the diversity within the images vary among the approaches. 

Three types of datasets can be defined, depending on their level of difficulty.  

The first one includes images captured under controlled conditions, like the 

PlantVillage [4] dataset. In this case, images show one leaf picked up in the field and 

placed on a flat background. So, this simplifies the image analysis process by removing 

any variability related to external conditions in order to focus on symptom expression. 

The second one has images captured under the uncontrolled conditions and with a 

focus on a particular organ. Images have a complex background but the object of interest 

occupies the most part of the picture. 

The third one uses images captured under uncontrolled conditions and without the 

focus on a particular organ. 

Previous Decisions Achieved. Historically, disease identification has been supported by 

agricultural extension organizations or other institutions by people. In more recent times, 

such efforts have additionally been supported by providing information for disease 

diagnosis through the Internet.  
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To date, there are some more new options for solving this problem. One of the 

known methods uses artificial intelligence, namely neural networks.  

In the work [5], the researchers were using it for the classification problem 

described above. They focused on two architectures, namely AlexNet and GoogLeNet. 

The accuracy varied from about 85% to 99%.  

Goncharov [6] and his team decided to use siamese networks [7] to recognize 

diseases. They have reached above 99% accuracy in the detection of some grape diseases.  

Maanasa Mendu [8] used the convolutional neural network architecture. The 

PlantNet model achieved the highest overall accuracy of 95.4%. 

Offered approach. One of the solutions to this problem can be called one that will 

also use artificial intelligence. We intend to use an image recognition apparatus based on 

neural networks. We are going to use the dataset of most frequent crop diseases in our 

system to train and test our network. 

Expected results. As we have a wide diversity of food categories, image 

recognition of plants is a difficult task to solve. We would like to implement a system for 

crop disease recognition and improve the accuracy of the existing methods. 

Conclusions. So, the plant disease recognition system is the very needful thing in 

our lives. This service will speed up the process of revealing crop leaves problems.  

Also, we described the existing methods of plant disease recognition in this article. 

As we see, one of the best methods is to use the CNN for disease identification. 

Moreover, we intend to optimize previous recognition results given above. 
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INTELLIGENT LUNG DISEASE RECOGNITION SYSTEM BASED ON X-

RAY IMAGES 

 

Problem. Lung diseases are one of the greatest threats to human health, as they 

are associated with every sixth death in the world. According to statistics, about 45% of 

all diseases are in the lungs and bronchi. Over the years since the turn of the century, it 

has not been possible to reverse the situation with lung diseases. Lung diseases lead to 

disability and premature death, which, in turn, is associated with huge costs of first aid, 

hospitalization and medication. 

Diseases of the respiratory tract are characterized by a duration of the course. That 

is why it is very important to diagnose and start treatment on time. 

Radiography is one of the methods for examining the lungs. It is the use of x-rays 

to visualize the internal structures of a patient, that is, as a result, we have the image of 

the respiratory system, which is projected onto the film. Besides, it is technically the 

simplest and most readily available method of pre-diagnosis of the disease, including 

early-stage disease monitoring. 

However, how can we classify a disease or speak about its presence? Whether we 

can automate this, thus improving service in the medical field, and whether this system 

can be so accurate as to speak of human health? 

Offered approach. Artificial intelligence (AI) has the potential to revolutionize 

disease diagnosis and management by performing classification difficult for human 

experts and by rapidly reviewing immense amounts of images. 

One of the main ways to solve the problem of diagnosing disease based on an X-

ray image is a convolutional neural network. It is important that in the diagnosis of part 

of the lung disease, the x-ray image and its interpretation is the predominant tool in the 

diagnosis, that is, with the right approach to the analysis of the image and its parts, we 

can do without human involvement, and just use a trained neural network. 

Convolutional neural network or CNN is a class of deep neural networks, most 

commonly applied to analyzing visual imagery. They have applications in image and 

video recognition, recommender systems, image classification, natural language 

processing and medical image analysis. CNN can be used in radiology for different tasks: 

classification, segmentation, detection and others.  

The development of convolutional neural network layers has allowed for 

significant gains in the ability to classify images and detect objects in a picture. These 

are multiple processing layers to which image analysis filters, or convolutions, are 

applied. The abstracted representation of images within each layer is constructed by 
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systematically convolving multiple filters across the image, producing a feature map that 

is used as input to the following layer. This architecture makes it possible to process 

images in the form of pixels as input and to give the desired classification as output. 

Now, the convolutional neural network and its modifications are considered to be 

the best algorithms for finding objects in the image in accuracy and speed (15% - 

classification error). Since 2012, neural networks have occupied first places in the well-

known ImageNet international pattern recognition competition. 

Expected results. We aim to implement a fully-automated intelligent system for 

lung disease recognition. 

State of the art. The use of such technologies in medicine is already beginning to 

be gradually applied. In 2018 the United States Food and Drug Administration approved 

the use of a medical device using a form of artificial intelligence called a convolutional 

neural network to detect diabetic retinopathy in diabetic adults (WebMD, April 2018). 

Medical image processing represents some of the “low hanging fruit” in the world of 

artificial intelligence (AI), and its usage has only just begun. AI holds the promise of 

freeing professionals from hours of tedious tasks. Employed correctly, it could result in 

better patient outcomes AND lower healthcare costs. 

Conclusions. Eventually, research on the vulnerability of deep neural networks in 

medical imaging is crucial because the clinical application of deep learning needs 

extreme robustness for the eventual use in patients, compared to relatively trivial non-

medical tasks. However, the proposed system will allow you to quickly detect the disease 

even in the early stages. This means that the patient will be able to start treatment 

immediately. In addition, we strive to achieve the highest possible recognition accuracy 

using convolutional neural networks. 
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TRAINING AND GAMING SYSTEM FOR DEVELOPMENT OF LOGIC WITH 

INTELLIGENT INTERFACE 

 

The rapid evolution of science and technology requires the development and 

implementation of new methods and tools for the progress of human abilities. They will 

significantly improve the quality of knowledge gained, reducing the time of assimilation 

of information [1]. The development of logical thinking of preschool and primary school 

children plays a key role in the further acquisition of skills in the most important school 

disciplines, such as mathematics, physics, computer science, etc. 

 Demand for the means of activating cognitive activity, the formation and 

improvement of skills has prompted the gaming industry to develop training and gaming 

systems, whose main purpose is to form the ability to combine theoretical knowledge with 

practical activity. According to statistics, children in 90% of families spend their free time 

on a computer, tablet, smartphone or other gadgets. 

 With the help of the game, the child can independently search for knowledge. 

Didactic game makes interesting and exciting not only creative tasks but also everyday 

steps to studying material carried out within the framework of cognitive activity. The 

curiosity of the conditional world of the game has a positive effect on the monotonous 

activity of memorization, repetition and allows you to better focus on the tasks. 

The basic requirements for training and gaming system: 

 The duration of one level, even with the maximum difficulty, should not 

exceed 10-15 minutes. This requirement is related to the standards of use of computers 

and other gadgets for children 5-10 years. According to doctors' studies, the time spent by 

children in front of computers or tablets should not exceed 1 hour.  

 Bright, simple, but qualitative game graphics. Because this kind of graphics 

will maximize the concentration and stability of the child's attention, and the quality will 

minimize the negative impact of the game on the child's vision. 

 Intelligent interface that allows you to control the game with simple gestures. 

Using gesture recognition technology, games for learning and development can be even 

more fun. In the case of a children's computer game, the gestures should be simple, such 

as swiping, a vertical palm open, or a clenched fist. 

 Adjustment of levels complexity of game not only depending on the child’s 

age but also its abilities. This will make the game even more interesting and it can be 

played several times at different ages and with different knowledge, because of adaptation 

to the specific player. 
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Fulfillment of these requirements will allow making a unique training gaming 

system that will allow to increase efficiency and quality of children’s education.  

The intelligent interface of the training and gaming system will be based on 

methods of gesture recognition. The purpose of gesture recognition is the interpretation 

of human gestures using mathematic algorithms. 

Gesture recognition methods can be divided into three categories [3]: 

 The first contains methods based on the restoration of the complete model of 

the hand according to the input data. These methods most fully embrace the gesture 

model, however, they have high computational complexity and are generally 

computationally intensive. Systems that provide such methods in real-time have not yet 

been developed. 

 The methods that rely on building a feature space, describing the input data 

and further classifying the gestures fall into the second category. The main skeletal points 

and the relationships between them can be signs. Such methods are quick because only 

key features are recognized. 

 The third category contains methods that involve constructing a metric on 

the input data. The classification is made by comparing the input data from this metric 

with some reference image base. 

 The training gaming system will use the third category of methods. These methods 

do not require a computational cost as high as the first category of methods and are more 

convenient than the second because they do not require any third-party devices to identify 

the key features. 

Educational gamification is currently one of the most pressing issues as almost all 

children play computer and mobile games. Using the training and gaming system as a 

game suggested by the authors will allow children of preschool and primary school age 

not only to enjoy the game but also to improve their practical skills and increase their 

knowledge of the discipline of logic. The authors propose an innovative system that not 

only has an intelligent interface but also adapts the levels of play for each user, which 

further increases the efficiency and quality of training. 
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INTELLIGENT WASTE CLASSIFICATION FOR RECYCLABILITY 

 

A huge amount of solid household waste is produced daily, especially in urban 

areas. The so-called solid household waste, or SHW, is a type of waste consisting of 

everyday items, substances and materials delivered from domestic life and discarded by 

the public in the form of waste. The waste includes a variety of materials, each requiring 

a different way of treatment and recycling.  

The structure of SHW deposited in Ukraine is more similar to the one of Eastern 

European countries (Poland, Czech Republic, Slovakia, Baltic countries, etc.), as 

compared to Northern Europe, meaning that we generate more organic waste than the 

Northern European neighbors (approximately 35-45%) and much less glass and plastic. 

However, the problem is that in Europe most of the waste is recycled (overall 

approximately 60%), while in Ukraine we recycle just approximately 4,2% and incinerate 

2% of waste to produce energy while most of the trash ends up in landfills [1].  

The landfill and incineration methods are both extremely expensive and energy 

inefficient, and they bear additional environmental costs, such as negative effects on 

habitat, wildlife and biodiversity. It becomes necessary to segregate the useful materials 

from trivial waste so that they can be recycled and reused. 

National strategy aimed at improving the situation related to waste treatment in the 

period to the year 2030 includes National recycling development plan. 

The current recycling process requires recycling facilities to sort garbage by hand 

and use a series of filters to separate out more defined objects. An average consumer can 

also be confused about how to determine the correct way to dispose waste, especially 

with a large variety of materials used in packaging. An automated system can ensure 

effective waste management and increase the efficiency of the process of segregation 

without any human intervention. Automatic waste images classification involves 

receiving images of a single object and classifying it into a recycling material type. 

There are many different approaches used for image classification, such as EM 

(Expectation-Maximization) algorithm, AdaBoost algorithm, K-nearest neighborhood 

algorithm, Radial Basis Functions, Fuzzy C-Medians method, Random Forest method, 

etc. [2]. Neural networks also provide a wide spectrum of applications in this field, 

especially Back Propagation Neural Network, or BPNN, and deep learning neural 

networks, and overall show better results in comparison to classic approaches.  

Convolutional Neural Networks, or CNN, are widely used nowadays for images 

recognition and identification, because they offer high accuracy. They were inspired by 

the human visual perception of recognizing things, and follow a hierarchical model, 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

191 

 

which works on building a funnel-like network, and finally gives out a fully connected 

layer where all the neurons are connected to each other and the output is processed. CNN 

was used specifically for garbage classification problem in the work of Thung and Yang 

in 2016 [3].  

In the same work, Thung and Yang also use Support Vector Machine method, or 

SVM, for initial classification, because it is suitable for this particular task while being 

less complicated than CNN. With its default implementation, SVM separates two linearly 

separable classes on the basis of a hyperplane. In case of multiclass classification 

problem, a function is used to transform the data into a higher-dimensional space, and 

then each class is put against all the others combined. Surprisingly, in the study’s results, 

it even demonstrated better performance compared to CNN, which is out of the box. 

Possible reason for that was insufficient time for CNN to train and tune to achieve 

optimal performance.  

SoftMax regression, which is a generalized version of logistic regression, can be 

used for the last layer of a deep network where classification task is completed [4]. It is 

used to obtain uniform regression values between classes. It this study SVM showed 

better performance than SoftMax.  

The following features of material recognition can be taken into consideration 

when training neural network: color and texture, micro-texture, outline shape, 

reflectance-based features. This information of the images can be obtained by the color 

distribution of the pixels and using color diagrams. Hue is used to distinguish colors; 

saturation gives a measure of the percentage of white light added to a pure color, and 

value indicates perceived light intensity. 

Unfortunately, there are few publicly available datasets pertaining to garbage 

materials.  

The dataset for waste classification [5] consists of 25000 images, divided into train 

and test data, but it only includes two classes: organic and recyclable, which is not very 

useful for practical application. Furthermore, these pictures come from the Google 

images, meaning that they have different backgrounds, which makes it harder to detect 

outlines and features of objects. They also present materials in a pristine and undamaged 

state, which is unlikely as waste usually is dirty, ruffled, crumpled, etc.  

The public dataset Trashnet [6] is much more suitable for the training. Firstly, it 

Figure 1 – photos in Trashnet dataset (from top to bottom left to right: cardboard, glass, metal, paper, plastic, trash) 
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consists of pictures taken specifically for this purpose with a plain white background. 

Photos differ in lighting and pose; they are often crumpled and not ideal, which is much 

more realistic and introduces variation into the dataset. This repository includes 2527 

images across six classes (glass, paper, cardboard, plastic, metal, and trash) 

approximately 400-500 images each. Few samples of the images are shown in Fig. 1.  

This dataset is relatively small, even compared to the above-mentioned one, so 

augmentation techniques should be applied to each photo to increase the diversity of data 

for training. Such techniques might include random cropping, padding, flipping 

horizontally and vertically, translating, rotating, scaling, brightness change, adding noise, 

etc. In order to scale the inputs in a way that would result in similarly-ranged feature 

values, we should also perform mean subtraction and normalization.  

The classification subsystem can be integrated into the larger one, including 

hardware setup for the physical location of trash into its destination bin. With the use of 

a conveyor belt to move separate pieces of waste material, a camera captures a photo of 

an object with the minimum possible delay. The system uses this photo to consult the 

knowledge base and recognize the type of trash to sort it correctly.  

Therefore, the aim of the following work is to create and train a custom classifier 

for waste categorization using the dataset of photos sorted into different classes and 

archive high rates of sorting accuracy. 
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USING OF METHODS OF CLUSTERAL ANALYSIS FOR CLASSIFICATION 

OF COMPOUND FEED COMPONENTS IN A DISTRIBUTED INFORMATION 

SYSTEM 

 

Annotation - In this work, the problems of cluster data analysis are solved using 

k-means and hierarchical clustering methods when creating automated production of 

compound feeds and premixes. The method of solution of the problem is chosen and the 

software for implementation of the method is developed. The MySQL database structure 

was designed and normalized, the interface was created using the C# programming 

language, the data was processed in STATISTICA. 

Keywords: compound feed, premix, recipe, clustering, method, algorithm, 

database, table, software. 

In the current conditions of economic development of Ukraine, the urgent task is 

the rational feeding of animals, the preparation of feed in accordance with the recipe of 

this species and the purpose of the animal. In this regard, there is a problem of creating 

software for the efficient feeding of animals with the help of modern Internet 

technologies. The purpose of the study - creating an information system for the 

calculation of the production of compound feeds and grouping  feeds according to the 

given classification characteristics. This system contains information about feed 

ingredients, farm animals and vitamins. The task is to create a database (DB) designed 

to create and optimize recipes for specific animals, and split the data into groups. The 

database should provide storage for: information about the ingredients, their calories, the 

amount of nutrients and the price per 100 grams, as well as the amount of minerals that 

each ingredient has, information about the animals, their needs for certain vitamins, the 

amount of nutrients needed for each animal information on vitamins, their name and 

price, a premix table for each animal that will have a set of certain vitamins, a recipe 

table that combines certain ingredients for different animals. For ease of processing and 

data exchange and not duplication, it is suggested to use a distributed database, which is 

a set of interdependent databases distributed over a computer network. In this case, parts 

of the database used will be distributed both on the local network and on the Internet to 

existing devices. Access to such a database or parts of it is almost indistinguishable from 

access to a regular database, except for specifying the node on which the desired database 

or part of it is located. 

Nowadays there are software products that calculate the optimal feed composition 

for different types of animals according to the recipe.  They are implemented in MS Excel 

spreadsheets or through specialized Delphi or C++ programs (for example, Coral-Korma 
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program) [1-3].  There is also experience in the grouping of feeds by cluster analysis 

methods [4] and the creation of an information and management system for the 

calculation of feeds [5].  The programs have a user-friendly interface, an efficient 

computation algorithm, but these programs are implemented locally and are not intended 

for remote use in client-server and cloud versions, respectively, which are outdated today.  

It is proposed to implement the problem of grouping feeds by cluster analysis based on 

the creation of a database in the MySQL cloud environment, a graphical interface in C#, 

which will allow you to remotely use programs by running the web application.  To create 

the database, a relational database MySQL is selected that supports the SQL query 

language and can be used as a SQL server.  You can communicate with the server in 

SQL: the client sends a request to the server, then it processes and sends to the client only 

the data that was received as a result of this request.  The client does not need to download 

data and do calculations, such as in MS Access.  Perform the normalization of the 

database.  In the third normal form (Fig. 1) the odd columns depend on the primary key 

of the table and do not depend on all other columns.  It should be possible to change the 

value of any field (not included in the primary key) without affecting the data of other 

fields.  Next, we cluster the data using the tree method in STATISTICA.  To do this, we 

transfer the data to the program, create a table, select the method 'Tree Clustering'.  

Choose the rendering of the Heatmap, get the diagram (Fig. 2).  This chart clearly shows 

that the red color correlates with the greater need for a particular feed ingredient.  

 

 

 
 

Figure 1  - Implementation of the third normal database form 
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Figure 2 - Summary diagram of clustering of compound feed recipes 

 

Each animal requires a different amount of protein, fat and carbohydrates. The 

final "minimum calorie requirements" is shown in the last column. Thus,  “animal feed” 

database was created, which was filled with data from components of a multicomponent 

compound feed. This data was used later for cluster analysis in Statistica. The authors 

have practically used the k-means clustering method and the tree hierarchical clustering 

method. In the course of the work, a dendogram was illustrated which clearly 

distinguishes clusters. 
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SOFTWARE FOR DETECTION OF DEFECTS IN PRINTED CIRCUIT 

BOARDS 

 

Annotation. The structure and main principles of software for detection and 

identification of defects in printed circuit boards are described. The user interface and 

the resulting example are presented in the article. 

Keywords: printed circuit board, raster image, pixel, cluster, segment, defect, 
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There are many works devoted to PCB defects detection algorithms. Many of them are 

listed in the survey [1]. The work [2] proposes a PCB defect detection and classification 

system using a morphological image segmentation algorithm.  

In [3] the methods of PCB defect detection were presented and classified into two 

groups, which are image subtraction and feature extraction. Image subtraction is the 

simplest approach of PCB inspection. The PCB to be inspected is compared with the 

reference image and the subtracted image shows defects. Algorithm in [4] solder joints 

determines and boxes using Fuzzy C-means clustering algorithm. Then, the centre of 

each joint is determined. Machine Vision PCB Inspection System is applied at    

manufacturing making of bare PCB [5]. Comparing a standard PCB image with a PCB 

image to be inspected, uses a simple subtraction algorithm. 

Images of manufactured PCBs could differ between themselves by the reason of 

irregular lightning, changing background etc. Thus, the colors of the basis of the PCB and 

routing connections are not uniform. That is why the first step of the algorithm (Fig. 1) is 

preprocessing by which the image is transformed to binary view. 

 
Fig. 1. Diagram of the PCB quality control system 
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The main goal of the algorithm is to compare the etalon image of the printed circuit 

board and the image of the manufactured printed circuit board (Fig. 2). 

 

  
Fig. 2. Etalon and defected PCB images 

To neglect  the manufactured defects having no influence on robustness of the PCB 

we change the original images from Fig.2 by their clustered prototypes. We obtain them 

by K-means clustering algorithm. The clusters are formed from cells of the grid by which 

every image is being covered. One example of the clustered image is shown in Fig. 3. 

 
Fig. 3. Clustered  PCB images 

In the proposed method three objects are the participants of the scenario:  the defected 

image and two clustered images (first for etalon and the second defected).  For them some 

conditions are being controlled using the following relation: 

 

      𝐼(𝑥, 𝑦) = {
𝐼(𝑥, 𝑦), 𝐼𝑅(𝑥, 𝑦) < 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒  

𝑅𝐺𝐵(|𝐼𝑅(𝑥, 𝑦) − 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒|, 0,0), 𝐼𝑅(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
     (1) 

 

Applying the formula (1) for the defective circuit board image and clustered images 

we obtain the  defect zones with  colors of  different intensity on it  (Fig.4). 

 
Fig.4. Standart image and obtained PCB image. 

The developed application is under the Windows operation system. The program 
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has two windows: first for loading of defective image, second for loading clustered 

imaged (Fig. 5). 

 
Fig.5. Main application window. 

To classify the obtained defects segmentation of printed circuit board images are 

used.  It is planned as for amplifying of defects visibility as well as for classification of 

defects. 
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TEXT RECOGNIZING IN UKRAINIAN BY THE VIDEO MODE IN THE 

ANDROID SYSTEM 

 

Introduction. OCR technology for recognizing text in Ukrainian is imperfect. The 

Android operating system contains a character repository, but not the Ukrainian 

language. Therefore, we propose a method and algorithm for recognizing text in 

Ukrainian and modifying it for video mode when frames change [1]. 

Methods for solving the problem. To solve this problem is suggested:  

 XML file containing uppercase and lowercase characters; 

 a class that recognizes text and places the recognized character in a 

temporary buffer. The result is in the form of the finished text is displayed; 

 a class that modifies the work of the previous class with an array of frames 

and recognizes text. 

Text recognition algorithm in Ukrainian. The .XML file has been created to 

recognize text in Ukrainian. The file identifies Ukrainian characters, uppercase and 

lowercase letters. 

Each character is assigned its own name, depending on the character [2]. The next 

step is to connect the class to recognize the text in the image. The text recognition is as 

follows. A character is taken from the screen and compared to a character from an XML 

file (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Flowchart for identifying text in Ukrainian 
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To compare characters from an image and from an XML file, the character in the 

image is converted to a specific standard. Namely, the font and its size changes. In our 

case, it's a Courier New 10pt (Fig. 2).  

 
Fig. 2. Conversion a character symbol to the standard 

Then the symbol from the image and the file are compared. For this purpose, a 

script is used to compare characters from OCR technology [1, 3]. Once a character is 

found, it is stored in a temporary buffer that sequentially accumulates characters. 

The result of the algorithm. After the recognition of all the text is completed, the 

result is displayed on the screen as a frame, inside which is the recognized text (Fig. 3). 

 
Fig. 3. Text recognition "Ігор" and "Привіт Пішли ГУЛЯТИ" 

In the future, for the text to be recognized when the images are changed, the 

temporary buffer is released and the new image is processed in a new way. To do this, 

the main class will connect to a class that works with an array of frames. The result is 

recognition of ukrainian text when changing frames in video mode. 

Conclusions. The results of algorithm and software development are developing 

an XML file that contains uppercase and lowercase characters; develop a class that 

recognizes text and places a recognized character in a temporary buffer, after processing 

the characters, the text is displayed; develop a class that uses the first class as the basis 

for recognizing text when frames change. 

The program is written in the Java language. Consists of turning on the camera and 

prompts for the user. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

ІНТЕНСИВНОГО ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ 

 

Процеси інтенсивного пластичного деформування (ІПД) викликають 

підвищений інтерес у дослідників завдяки можливості отримання матеріалів з 

ультрадрібнозернистою структурою і підвищеними фізико-механічними 

властивостями в звичайних металах і їх сплавах за рахунок багаторазової обробки 

заготовок в умовах гідростатичного стиснення [1, 2]. У ряді випадків можливе 

отримання об’ємних матеріалів з наноструктурами. Такі матеріали застосовуються 

в авіаційній, хімічній галузях, медицині, тощо. 

Практичні дослідження процесу обробки нових матеріалів з використанням 

відомих або нових схем ІПД вимагає багато часу і ресурсів, що ускладнює їх 

застосування в промисловості. Для прискорення процесу досліджень застосовують 

комп'ютерне моделювання в CAE-системах на основі методу скінченних елементів 

[3]. Однак існують проблеми використання універсальних і спеціалізованих CAE-

систем, які пов'язані зі складністю позиціонування заготовки між операціями 

деформування, при зміні маршруту деформування, при пошуку оптимального 

розподілу накопиченої деформації в об’ємі заготовки. Ще більшу складність для 

автоматизації моделювання мають комбіновані процеси деформування, де обробка 

заготовки виконується методами ІПД і класичними операціями обробки металів 

тиском такими, як прокатка, екструзія, штампування, або комбінацією методів 

ІПД. Для ряду найбільш поширених процесів ІПД розроблено програмне 

забезпечення для розрахунків технологічних параметрів, однак комплексних 

рішень для проектування процесів ІПД на даний момент не існує. 

Відомі роботи фахівців з інтелектуалізації процесу проектування 

технологічних процесів обробки тиском шляхом розробки експертних систем для 

вибору окремих технологічних параметрів при проектуванні штампового 

оснащення [4, 5, 6]. Ведуться роботи по використанню штучних нейронних мереж 

для прогнозування характеристик заготовки в процесі обробки методами ІПД, 

зокрема рівноканальне кутове пресування [7]. При розробці програмного 

забезпечення для проектування процесів ІПД знаходить застосування генетичний 

алгоритм [8] в задачах оптимізації форми інструменту і мінімізації зусилля 

деформування. 

Таким чином, розробка програмного забезпечення для проектування 

технологічних процесів ІПД є актуальним завданням. Для впровадження на 

підприємствах необхідно комплексне програмне забезпечення на основі інтеграції 
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з промисловими CAD/CAE-системами, яке забезпечить повний цикл проектування 

технологічних процесів ІПД, включаючи комбіновані, починаючи від вибору 

техпроцесу за параметрами заготовки і до отримання конструкторської 

документації на штампове оснащення. Затребуваною є також реалізація модулів 

для обробки результатів експериментальних досліджень і аналізу мікроструктури 

отриманих зразків після деформування. 

Авторами ведеться розробка інтегрованої САПР процесів ІПД [9] з 

елементами штучного інтелекту. Розроблено ядро ІСАПР, яке включає наступні 

компоненти, що забезпечують: вибір найбільш підходящого процесу під висунуті 

вимоги (база знань процесів ІПД), побудову моделі технологічного процесу з 

використанням параметричної моделі, автоматизацію створення розрахункової 

моделі для CAE-системі, візуалізацію результатів моделювання в CAE-системі і 

побудову складальної одиниці штампового оснащення в CAD-системі. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ МЕТОДОМ 

ЧОТИРИКУТНИХ ДЕФОРМОВАНИХ ЗІРОК 

 
Вступ. У доповіді розглядається задача оптимізації функції двох змінних. 

Одним із відомих методів розв’язання даної задачі можна назвати еволюційні 
алгоритми. Метод деформованих зірок також належить до цього класу алгоритмів. 
Показано переваги методу, де популяція потенційних розв’язків задачі складається 
із 4-точкових груп (чотирикутників).  

Опис попередніх досліджень та найсучасніших технологій. Еволюційні 
алгоритми можуть бути реалізованими із використанням двох відомих парадигм. 
Згідно першої з них, генеруються нові елементи популяції у результаті кросоверу, 
в якому беруть участь двоє розв’язків-батьків. До методів такого типу належать 
генетичні алгоритми [1], метод диференціальної еволюції [2], алгоритм водного 
циклу [3], метод світлячків [4] тощо. До представників іншої парадигми належать 
еволюційні стратегії [5], метод зозулиного пошуку [6], метод гармонійного пошуку 
[7] та інші.  

Постановка задачі.  Нехай задана така цільова функція: 

 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2( , ) min, [ , ], [ , ], , , ,f x x x p p x q q p p q q R    . (1) 

Про властивості функції 1 2( , )f x x  нічого не відомо.  

Сутність методу. Будемо розв’язувати задачу (1). Як і у інших популяційних 
методах, працюватимемо з множинами потенційних розв’язків. Задаємо номер 
поточної ітерації 0t  . Генеруємо початкову популяцію потенційних розв’язків 

1 1 2 2

1 2 1 2 1 2{( , ), ( , ), ..., ( , )}n n

tP x x x x x x , рівномірно розподілених у прямокутнику 

1 2 1 2[ , ] [ , ], tp p q q P n    . Для всіх 1 2( , )j j

tx x P  знаходимо 
1 2

( , )j j
jf f x x , які 

формують популяцію 
1

{ }n
t j j

F f


 .   

Далі потрібно згенерувати елементи популяції sP  за методикою, яка 

залежить від того, скільки точок будуть формувати батьківську підмножину. Для 
двох точок така задача була розв’язана в [8]. Припустимо, що більша кількість 
точок у батьківській підмножині дозволить детальніше дослідити окіл точки ‒ 
потенційного оптимального розв’язку. Розглянемо випадок, коли батьківська 
підмножина налічує чотири точки.  

Обираємо випадковим чином значення , , , {1,... },u w m l random n u w m h    .  

Набори формують k  фігур 1 2 1 2 1 2 1 2
{( , ),( , ),( , ),( , ),}, 1,u u w w m m h h

iR x x x x x x x x i k  .  
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Множина усіх чотирикутників 1 2 3
{ , , ,..., }

k
R R R R R . Для кожного 

чотирикутника серед чотирьох точок-вершин знаходимо ту, в якій значення 

функції f є мінімальним. Існує велика ймовірність того, що оптимальне значення 

знаходиться у напрямку кращої точки. У той же час, необхідно більш детально 

дослідити її окіл. Знаходимо координати «центру» чотирикутника 0 0
1 2

( , )x x :   

 0 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

( ) / 4, ( ) / 4u w m h u w m hx x x x x x x x x x       . (2) 

Виконуємо стиснення і перенесення кожної фігури , 1,iR i k  на відстань a  у 

напрямку найкращої точки, позначимо її 
1 2

( , ), { , , , },b bx x b u w m h
1 2

( , ) ,b b
b

f x x f  

min{ , , , ,}u w mb h
f f f f f . Обчислюємо відстань d  між 

1 2
( , )b bx x  та 0 0

1 2
( , )x x . 

Параметр a  обчислюємо наступним чином: *a coef d , де coef  – деякий 

коефіцієнт на інтервалі [0,1] . Зсуваємо кращу вершину 
1 2

( , )b bx x , утворюємо нову 

точку * * *
1 2

( , )B x x :  

 
* 0 * 0
1 1 1 1 1 1

(1 ) , (1 )b bx x x y y y        . (3) 

Якщо точка * * *
1 2

( , )B x x виходить за межі прямокутної області  , то необхідно 

змінити її так, щоб вона знаходилася посередині між точкою B  та межею 
досліджуваної області  . Такі дії виконуємо для кожної її координати. 

Координати інших трьох точок * * *, ,A C D  розраховуємо аналогічно. Якщо 

точка * * *
1 2

( , )B x x  знаходиться в області  , то і точки * * *, ,A C D  також не вийдуть за 

її межі. Для всіх наборів нових точок * * * *{ , , , }A B C D  знаходимо 
* * * *( ), ( ), ( ), ( )f A f B f C f D , що формують популяцію { }, 1, 4s

s jF f j k  .  

Формуємо елементи нової популяції 
1

pP . Для цього необхідно для кожного 

чотирикутника , 1,iR i k , виконати поворот навколо найкращої точки 
1 2

( , )b bB x x  на 

деякий кут , 0 ;360 
  

  . У такому випадку вершина 
1 2

( , )b bB x x  залишиться без 

змін, тому вона не буде записана до нової популяції, а всі інші точки матимуть нові 

координати. Для прикладу, візьмемо точку 
1 2

( , )A AA x x  та виконаємо таке  

перетворення: 

 

*
1 1 1 1 2 2

*
2 2 1 1 2 2

( ) cos ( ) sin ,

( ) sin ( ) cos .

A A A b A b

A A A b A b

x x x x x x

x x x x x x

       

       
 (4) 

Аналогічні дії реалізуємо для всіх інших вершин. Якщо нова точка належить 

області  , то її записують до нової популяції 
1

pP . Якщо точка виходить за межі 

 , то необхідно виконати перетворення, що були раніше описані у двовимірному 
випадку, для того, щоб повернути точку до області  , а вже потім записати її до 

популяції 
1

pP . У результаті одержимо 1

1
{ }, 1,3

p
p jF f j k  . Далі знаходимо 

елементи нової популяції 
2

pP . Для цього необхідно для кожного чотирикутника
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, 1,iR i k  виконати поворот навколо «центру» 0 0
1 2

( , )O x x  на деякий кут , 0 ;360 
  

 

. Формули повороту усіх чотирьох точок фігури , 1,iR i k  такі ж, як і на 

попередньому кроці. За результатами виконання даного кроку отримаємо 
2

2
{ }, 1, 4

p
p jF f j k  . Об’єднуємо елементи усіх популяцій 

1 2 1 2
,s p p s p pt tP P P P P F F F F F        .  Елементи множини P  сортуємо за 

зростанням відповідних значень у популяції F . Переходимо на наступну ітерацію, 

1t t  . Утворюємо нову популяцію tP , що складається із перших n  елементів 

множини P . Якщо умова закінчення алгоритму не виконана, ітеративний процес 
продовжується. Якщо умова закінчення виконана, тоді значення потенційного 
розв’язку, яке відповідає мінімальному значенню функції, буде розв’язком 
поставленої задачі. Критерії зупинки алгоритму аналогічні до одновимірного 
випадку. 

Результати. Тестування даного методу було виконано на десяти 
найвідоміших функціях для оптимізації, таких як, Еклі, Бута, Гольденштейн-
Прайса тощо. Даний алгоритм показав найкращі результати серед інших (ГА, ЕС, 
ДЕ), знайшовши розв’язок за 20-30 ітерацій. Кращі результати одержані також і 
при 100 ітераціях та і за інших умов закінчення. 

Висновки. Метод деформованих зірок дозволяє одержувати точніші 
результати за менший час у порівнянні з класичними популяційними алгоритмами. 
Зауважимо, що метод є параметричним, тому його можна легко налаштовувати, 
вибираючи кращі значення параметрів роботи алгоритму для конкретної задачі. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО ТРАФІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЗАСОБІВ ІОТ 

 

Анотація — в цілях оптимізації дорожнього трафіку великих міст, було 

вирішено розробити малогабаритну мікропроцесорну систему визначення 

інтенсивності руху автотранспорту модуляційного типу. Основою 

інформаційної системи моніторингу дорожнього руху було обрано датчики Холла 

і мікропроцесорний контролер – Arduino Pro Mini. В тезах запропоновано 

апаратну реалізацію дослідного зразку та варіанти майбутніх реалізацій 

контролерів для визначення інтенсивності руху автотранспорту з подальшим 

об’єднанням окремих датчиків у єдину екосистему оптимізації руху в мегаполісах.  

Ключові слова — моніторинг руху транспортних засобів, оптимізація 

дорожнього трафіку, ІОТ. 

 

 Враховуючи зростаючі темпи збільшення автомобільного трафіку, 

актуальним є питання моніторингу транспортного руху для ефективної оцінки 

проблемних ділянок траси, отримання оперативної дорожньо-транспортної 

інформації, керування рухом у мегаполісах, регулювання тривалості світлофорних 

тактів та своєчасного вмикання інформаційних знаків. 

В цілях оптимізації дорожнього трафіку великих міст, було розроблено 

малогабаритну мікропроцесорну систему визначення інтенсивності руху 

автотранспорту модуляційного типу. Пристрій належить до області 

автоматизованих систем оптимізації контролю дорожнього руху. Метою розробки 

є створення інформаційної систем моніторингу дорожнього руху на базі обробки 

даних отриманих завдяки чутливим сенсорам магнітного поля (датчикам Холла 

[1]). Пристрій являє собою моноблочну конструкцію, яка містить: 

мікропроцесорний контролер – Arduino Pro Mini [2], два магнітних датчики і 

двонаправлений вихід для зв’язку з сервером (рисунок 1). 

Аналізуючи збурення магнітного поля викликаного переміщенням об'єкта з 

феромагнітними елементами (транспортного засобу зі сталевими і залізними 

деталями) над сенсорами магнітного поля і вимірюючи затримку між моментами 

спрацьовування двох сенсорів (рисунок 2) можна визначити усереднену швидкість 

руху об'єкта: 

L
V

t



 , (5) 
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 L - відстань між сенсорами S0 та S1; 

 t  - різниця в часі спрацьовування сенсорів. 

 
Рисунок 1 - Схема електрична-принципова зонального контролеру 

 

Реєструючи профіль зміни збурення магнітного поля в часі над одним 

датчиком,  і знаючи швидкість руху об'єкта - V,  можна визначити довжину об'єкта 

і напрям руху: 

*(t t )end startX V   , (2) 

 tend  - час закінчення збурення; 

 tstart  - час початку збурення. 

 
 

Рисунок 2 - Схема вимірювання швидкості транспортного засобу 

 

У подальшому планується об’єднання таких поодиноких контролерів у 

єдину систему моніторингу стану дорожнього руху для обробки і своєчасного 

керування світлофорними режимами. До ідей щодо покращення даного зонального 

контролеру можна віднести: 

 Оснащення зонального контролеру бездротовим модулем BlueTooth і 

Li-ion-акумулятором (рисунок 3); 

 Забезпечення живлення системи за рахунок додавання сонячних 
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батарей (рисунок 4); 

 Оснащення зонального контролеру WiFi модулем і виходом Ethernet 

(рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 3 - Схема зонального контролеру з SD-карткою, бездротовим адаптером 

BlueTooth і Li-ion-акумулятором 

 

Подана схема надає можливість зберігати отримані дані на пам’ять носія, або 

надсилати їх через канал BlueTooth і все це без участі ПК.  

 
Рисунок 4 - Схема мікропроцесорної системи реєстрація руху автотранспорту на 

живленні від сонячної батареї 

У поданій схемі розглядається можливість функціонування системи за 

рахунок сонячної батареї [3]. Ця ідея є дуже цікавою і вигідною, тому що 

використання альтернативної енергії не лише заощаджує ресурси, що залишилися 

в світі, але також допомагає кінцевому продукту швидше виходити на 

самоокупність. 
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Рисунок 5 - Схема мікропроцесорної системи реєстрація руху автотранспорту на 

базі бездротової передачі даних 

 

Отже, при реалізації методу моніторингу описаного у даній роботі важливу 

роль відіграють саме методи зберігання і обробки інформації [4]. Для реалізації 

системи оптимізації дорожнього трафіку в місті необхідно поєднати кожний 

відокремлений контролер у єдину екосистему ІОТ, яка б могла оперативно 

отримувати і обробляти дані, і відповідно, на базі отриманих розрахунків керувати 

світлофорними тактами в містах. Всі ці процеси мають виконуватись дуже швидко, 

так як інформація зчитана з контролерів є актуальною тільки незначний проміжок 

часу. Більш того, система має працювати злагоджено, так як це на пряму впливає 

на збереження людського життя. Всі ці вимоги повною мірою покриваються 

можливостями ІОТ!  
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ЛОГІКО-СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ДОВГОВІЧНОСТІ 

КОНСТРУКЦІЇ ПЛАНЕРІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН З ПРОДОВЖЕНИМИ 

ПРИЗНАЧЕНИМИ СТРОКАМИ СЛУЖБИ 

 

Розглянуто основні положення моделі оцінки довговічності планерів 

повітряних суден. Застосування інтелектуальних інформаційних технологій 

підтримки прийняття рішень дозволяє виконати моделювання траєкторій 

прогнозованих змін технічного стану при використанні мереж Байєса. 

 

Прогнозні оцінки довговічності конструкції планера повітряних суден (ПС) 

мають випадковий характер і обумовлені такими факторами, як програми учбово-

бойової підготовки, кваліфікація льотного складу, особливості конструктивних 

технологій виготовлення ПС, метеорологічно-кліматичні умови, стан покриття 

аеродромів та інше. 

Оцінка довговічності безпосередньо залежить від експлуатаційної міцності 

силових елементів (СЕ) і яку можливо характеризувати таким узагальненим 

параметром як ранг пошкодження CER . Для ПС з продовженими призначеними 

строками служби (ПСС) ранг пошкодження CER  визначається ймовірністю )(tСЕ  

руйнування конструкції ПС і залежить від календарного строку 
Kt  та наробітку 

Pt  

експлуатації, які опосередковано передають випадковий вплив факторів 

експлуатації [1]. 

Розрахунки рангу пошкодження CER  необхідно виконувати на основі вектора 


PK , координати якого створено за допомогою параметрів контролю   sipk I ,1,   

технічного стану ПС і зважено оцінками експертів SE  в багатовимірному просторі 

розміром s  , де s  - кількість параметрів контролю. 

),,,( 2211 SS pkEpkEpkEPK 


, (1) 

Коефіцієнти ),1(, sjE j   характеризують ступень впливу окремих часткових 

складових виразу (1) при обчисленні накопичення пошкоджень в СЕ. 

Процес управління технічним станом СЕ, який безпосередньо впливає на 

довговічність СЕ, доцільно представити в вигляді стохастичного процесу, що 

управляється в дискретному режимі. При цьому зміни технічного стану планера 

ПС описуються випадковою послідовністю значень рангів )( iCE tR , де niti ,1,   - 
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дискретні моменти прийняття рішень управління. 

На рисунку 1 показано структуру імітаційної моделі управління. 

Динаміка стохастичного процесу описується на основі множини параметрів 

вектора 


PK , який описує зміни технічного стану СЕ, і переліком рішень щодо 

вибору управління ju  із деякої сукупності правил }{ juU  . 

 
 

 

Рисунок 1 - Структура моделі управління процесу експлуатації планера ПС 

 

Значення продовженого ПСС може досягати 35 років і більше, тому його 

прогнозні оцінки відносяться до категорії довгострокових прогнозів. Практика 

експлуатації ПС з продовженим ПСС показала вплив календарного строку 
Kt  на 

зменшення наробітку 
Pt . Збільшення строку експлуатації 

Kt  і поява внаслідок 

цього корозії сприяє утворенню тріщин та зменшенню міцності і зносостійкості. 

Прийняття рішень щодо довговічності ПС потребує використання 

одновимірної шкали рангів CER , для чого здійснюється перетворення до значення 

CER  шляхом статистичної обробки бази даних двохвимірного простору параметрів 

(
Kt , 

Pt ) парку ПС, що знаходяться в експлуатації. В подальшому виконується 

екстраполяція по шкалі рангів CER  результатів статистичної обробки бази 

поточних даних експлуатації ПС на інтервал прогнозу. 

З метою зменшення невизначеності в початкових даних при логіко-

статистичній обробці баз даних застосовано мережі Байєса, які надають 

можливість визначати ймовірністну оцінку експлуатаційної міцності та 

довговічності при використання апріорної та апостеріорної інформації, яка 

отримується в результаті статистичної обробки даних експлуатації та ремонту ПС, 

а також експертних оцінок впливу на експлуатаційну міцність різноманітних 

чинників умов експлуатації [2]. 

Мережі Байєса можливо представити в вигляді ациклічного графу G , що 

складається з трьох підграфів TCG , 
ТРG , 

РG , в вершинах яких застосовано 

інформаційні технології інтелектуального аналізу даних [3]. 

ПР 

ОПР – особа, що приймає рішення та 

реалізує вибір варіанта управління    

  

- множина часу 

контролю технічного стану ПС  

Плане

р 

повітряного 

судна 

- множина 

параметрів технічного стану планера ПС 

Математична 

модель логіко-

статистичного аналізу 

даних 

База 

даних 

експлуатації та 

ремонту 
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Процес обробки в підграфах TCG , 
ТРG , 

РG  передбачає: підграф TCG  - 

визначення рангів CER  пошкодження СЕ за результатами контролю поточного 

технічного стану ПС; підграф 
ТРG  - визначення траєкторій прогнозу змін рангів 

CER ; підграф 
РG  - прийняття рішення щодо можливості експлуатації на інтервалі 

прогнозу 
ПРТ  (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Граф G  дерева рішень в загальній структурі математичної моделі 

оцінки довговічності СЕ планера ПС 

 

Для прийняття рішень прогнозу стосовно технічного стану СЕ, у вершинах 

графа G  здійснюється обробка інформації на основі методів прикладної 

статистики й статистичних методів розпізнавання образів. 

Для визначення емпіричних функцій розподілу параметрів (
Kt , 

Pt ) та CER  

проводиться оцінка надійності експлуатації ПС з продовженими ПСС згідно з 

планом [NUN] експериментального оцінювання надійності (ДСТУ 2864-94). 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПОШУКУ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ НА 

ФОТОГРАФІЇ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ IOS 

 

Враховуючи технічний прогрес і стрімкий розвиток мобільної фотографії все 

більшої популярності набувають застосунки, які дозволяють сканувати 

(оцифровувати) документи за допомогою камери смартфону. 

В ході раніше проведеного дослідження було виявлено певні недоліки 

наявних в AppStore систем для сканування документів з фотографії: залежність 

якості сканування від ракурсу зйомки; при ручному розпізнаванні скануються і 

ідентифікуються як документ сторонні предмети; відсутність можливості 

одночасного сканування декількох документів з фотографії (два поруч 

розташовані документи сприймаються як один) [1].  

В результаті проведеного аналізу було сформовано технологію пошуку та 

ідентифікації документів на фотографії, яка спрямована на подолання виявлених 

недоліків, і включає наступні етапи: 1) отримання зображення із можливим 

документом; 2) підготовка зображення до аналізу та класифікації; 3) сканування 

документа та класифікація за типом. 

Отримання зображення із можливим документом може здійснюватись в двох 

напрямках: з камери або з галереї смартфону. Враховуючи рекомендації Apple [2] 

з метою забезпечення швидкодії обробки і використання меншої кількості пам’яті 

мобільний застосунок для операційної системи iOS має приймати на вхід 

зображення формату PNG або JPEG. 

Особливістю запропонованої технології є те, що на етапі підготовки 

зображення до аналізу та класифікації з метою подолання хибних сканувань 

предметів, які не відносяться до документів, наприклад, клавіатури ноутбука чи 

килима, після визначення на зображенні прямокутних областей з можливими 

документами здійснюється додаткова фаза аналізу для перевірки наявності тексту 

в області, що була виділена. Далі здійснюється покращення документа шляхом 

вирівнювання, корекції кольорів і фільтрація документів, які є занадто розмиті. 

Також на етапі підготовки визначається кількість документів на фотографії для 

можливості одночасного сканування декількох документів. Усі ці етапи 

дозволяють усунути недоліки, що були виявлені у наявних програмних продуктах. 

Технологію пошуку та ідентифікації документів на фотографії наведено на 

рисунку 1. 

Після виділення областей з документами на фотографії підготовлене 
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зображення передається на етап сканування та ідентифікації (класифікації) 

документа. Ідентифікація документів за типами є важливою рисою запропонованої 

технології, що дозволяє здійснювати групування вже відсканованих документів за 

типами, спрощує навігацію, сортування та надає можливість розширення варіації 

фільтрів. 

 
Рисунок 1 - Технологія пошуку та ідентифікації документів на фотографії 

 

Класифікація документів здійснюється за такими типами: книжки, журнали, 

газети, замітки, паспорти, чеки, квитки на громадський транспорт, дисконтні 

картки, візитки, конверти, документи, що написані вручну, друковані документи. 

Для здійснення ідентифікації було створено вибірку з різних типів 

документів, яка включає приблизно 1,5 тисячі зображень для дванадцяти вище 

означених класів документів. Для ідентифікації типів документів 

використовується згорткова нейронна мережа, реалізація якої надається 

бібліотекою CoreML для мови програмування Swift.  

Подальші дослідження планується вести у напрямку побудови повноцінного 

застосунку для перевірки роботи технології пошуку та ідентифікації документів на 

фотографії, вдосконаленню архітектури нейронної мережі для підвищення 

точності ідентифікації типів документів. 
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ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ОНТОЛОГІЙ ПРИ СТВОРЕННІ 

ПОРТАЛУ ЗНАНЬ 

 

Однією зі складових впровадження інформаційних технологій для 

управління навчальним процесом є побудова системи класифікації концептів 

предметної області, визначення термінології  певної галузі, спеціальності, 

освітньо-наукової програми, розробка системи термінів, встановлення зв’язків між 

ними, визначення класів, об’єктів в певній предметній області.  

Мета даної роботи це визначення підходів до створення спільної мови між 

фахівцями вищої школи, роботодавцями, випускниками, щодо оцінки якості 

результатів навчання; розкриття особливостей цієї мови в термінах загальних і 

професіональних компетенцій. Пропонується для вирішення цієї задачі 

використовувати  онтологічні моделі для представлення знань, що дозволяє  не 

тільки цілісно представити предметні області, що погано формалізуються,  але і 

автоматизувати процес збору і накопичення інформації за  обраною тематикою [1]. 

В загальному випадку, в онтології задаються імена класів, імена 

властивостей, типи значень властивостей, деякі екземпляри класів, функції, 

операції і відношення між класами і елементами, а також аксіоми, які зв’язують  

елементи онтологій. Оскільки онтологія є фіксацією в формальній формі групових 

домовленостей, то кожна онтологія має сенс тільки для групи людей, які 

приймають ці домовленості. Тому онтології можуть формуватися для різних груп 

користувачів.   Складні онтології будуються по модульному принципу і 

розробляються колективами спеціалістів в предметних областях. Тому в системах, 

які підтримують розробку складних онтологій повинна в певній мірі  

підтримуватися цілісність, багатоверсійність, тестування і отладка онтологій. 

Онтології, що розробляються, призначені для розкриття як предметної 

області так і для організації навчального процесу в цій області. В якості предметної 

області виступає напрям «Штучний інтелект», а в якості навчального процесу 

освітня програма «Технології штучного інтелекту». Структура схема системи 

представлена на рисунку 1. 

Онтологія навчального процесу включає  куррікулум  - набір документів і 

процедур, які організують освітній процес з метою отримання бажаних 

результатів. Куррікулум визначає  основи і зміст  освіти, їх послідовність у 

відношенні до кількості часу, яке  відведене для проходження навчання, 

особливостей навчального закладу, особливостей процесу навчання, в часності, з 

точки зору методів, що використовуються, ресурсів для викладання і навчання 

(тобто підручники і нові технології), оцінки і профіль викладачів. При визначенні 

структури куррікулума дотримується єдиний засіб структурування об’ємів знань у 
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вигляді багаторівневої ієрархічної структури (модуль–розділ–тема–підтема). 

Виділення в об’ємах знань мінімально необхідного освітнього змісту,  реалізація 

якого у всіх навчальних  програмах забезпечує єдність освітнього простору, 

гарантію якісної базової  підготовки;  чітка специфікація підсумкових професійних 

характеристик випускників, систем цілей навчання. включення описів навчальних  

курсів і пакетів курсів для різних педагогічних стратегій реалізації куррікулумів. 

Онтологічне моделювання також може застосовуватися для формування 

компетенцій, що передбачає наявність знань, умінь і здатність застосовувати 

отримані знання і уміння на практиці. Це вимагає створення онтологічних моделей 

освітньо-наукової програми і навчальних дисциплін. 
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Рисунок 1. Структурна схема системи 

 

При побудові онтологій предметної області  пропонується дотримуватися 

наступних принципів: онтологія будується в стилі Wikipedia з підтримкою 

модульності, колективної роботи і системи узгоджень; разом з текстом онтології 

формується внутрішнє представлення онтології, яке використовується при 

семантичному аналізі висловлювань мови; в системі підтримується середовище 

відкритої мови роботи з онтологіями, які формуються самим користувачем, по мірі 

наповнення онтологій. Передбачається розробка предметних онтологій по 

кожному з напрямім штучного інтелекту: моделі представлення знань, експертні 

системи,  інженерія знань, багатоагентні системи, машинне навчання, когнітивне 

моделювання, розпізнавання образів тощо. 

Створення онтологій у споріднених областях штучного інтелекту різними 

категоріями фахівців може привести до неоднозначності тлумачень однакових за 

змістом термінів, що вимагає дослідження семантичної близькості термінів, а 

також порівняння різних онтологій.  Складності порівняння двох різних онтологій 

по одній предметній області полягають з одного боку  в застосуванні різних 
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термінів для позначення одних об’єктів, атрибутів і властивостей, а з іншого боку 

в різних шляхах концептуалізації предметної області і її представлення.  

Для інтеграції онтологій предметної області пропонується наступний підхід: 

 будуються онтології по кожному розділу штучного інтелекту на основі 

інформації яка отримується з предметно-орієнтованого контенту. 

 використовуються Wiki технології для наповнення предметно-

орієнтованого контенту інформацією. 

 виконується відображення (mapping)   онтологій шляхом знаходження 

відповідностей між елементами онтологій. 

Знаходження відповідностей онтологій вимагає визначення семантичної 

близькості об’єктів.  Для визначення семантичної близькості двох об’єктів 

застосовуються різні підходи, що базуються на визначенні геометричної відстані, 

теоретико-множинний підхід Тверски [2]. Для обчислення міри семантичної 

близькості використовують міри, що засновані на  наступних підходах: 

 ієрархічних поняттях (обчислення довжини найкратчайшого шляху 

між вершинами, обчислення глибини пар вершин в ієрархії, обчислення кросс-

кластерної відстані, таксонометрична міра близькості); 

 на неієрархічних відношеннях; 

 міри, що враховують значення атрибутів (визначення близькості 

значень спільних атрибутів понять); 

 гібридні міри, які є згортками попередніх мір. 

Так як створення онтології є тривалим процесом і мова OWL  не призначена 

для інтерпретування з природньої мови, є потреба в проміжних моделях. Для 

вибору цих моделей пропонується використовувати методи  візуального 

представлення знань. В якості проміжних моделей використовуються mindmaps і 

conceptmaps. Mindmaps (інтелект карти) використовуються в основному на 

першому етапі створення  розробки бази знань, щоб швидко і візуально 

представити предметну область і навчальний процес. Концепт-карти надають 

більше можливостей для формалізації. Тут визначаються базові поняття області, 

будуються зв’язки між концептами області, визначається контекст.  

Пропонується використовувати для створення онтології застосовувати 

технологію Wiki, яка  дозволяє багаторазово правити текст за допомогою самого 

Wiki-середовища,  легко і швидко розмічати в тексті структурні елементи і 

гіперпосилання; форматувати і оформляти окремі елементи,  порівнювати редакції 

та відновлювати попередні версії, виконувати зв'язок сторінок і підрозділів сайту 

через контекстні гіперпосилання, правити сторінки. Семантичні Wiki поєднують 

властивості Wiki-систем з семантичними твердженнями і використовують 

онтології в якості основи. Під час процесу редагування веб-сторінки користувач 

може додати семантичне описання вмісту за допомогою RDF-сумісних тверджень. 

Використання семантичних вікі грунтується на припущенні, що користувач в 

основному працює з природною мовою і хоче доповнити неструктурований текст  

семантичними даними. Це дозволяє  більш чітко формалізувати знання  і 
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забезпечує  автоматизоване  наповнення такої онтології в процесі розвитку  Wiki-

ресурсу. 

Інструментальні засоби, які мають справу зі знаходженням відповідності  

між онтологіями, класифікують [3]: 

 для об’єднання двох онтологій с метою створення єдиної нової 

(PROMPT, Chimaera, OntoMerge); 

 для визначення функції перетворення з однієї онтології в іншу 

(OntoMorph); 

 для визначення відображення між концептами в двох онтологіях, 

знаходячи пари відповідних концептів (наприклад, OBSERVER, FCA-Merge); 

 для визначення правил відображення для зв’язку тільки релевантних 

частин вихідних онтологій (ONION). 

Онтології, що розробляються виконуються в середовищі Protégé; вони 

можуть бути експортовані у множину форматів, включаючи RDF (RDF Schema), 

OWL и XML Schema. Наступний розвиток роботи пов’язаний з подальшою 

розробкою та вдосконаленням онтологічної моделі Інтернет-порталу знань в 

області штучного інтелекту. 
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ВИКОРИСТАННЯ KPI ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ 
 

Ключові показники ефективності (англ. Key Performance Indicator, KPI) 
дають можливість отримати досить точні і зручні для оцінювання характеристики 
при роботі з будь-якими проектами, в тому числі пов’язаними зі створенням 
інтелектуальних систем. Однак важливо не тільки грамотно і коректно визначити 
цілі та перевірити їх виконання за результатами проведених робіт. Основну увагу 
при використанні системи KPI потрібно направити на аналіз отриманих 
результатів та повноту досягнення поставлених цілей, а також приділити значну 
увагу визначенню цілей в майбутньому, на основі уже отриманих даних. Лише при 
такому підході система показників KPI буде найбільш результативною та 
ефективною. 

При аналізі будь-якого проекту інтелектуальних систем основним 
визначальним фактором є його ефективність, яка визначається за формулою: 

Ефективність = Очікуваний ефект / Сукупні витрати 

Важливо пам’ятати, що очікуваний ефект може бути як чітко визначеною 
величиною, так і слабоформалізованою – це особливість задач штучного інтелекту. 
Прикладом слабоформалізованого очікуваного ефекту може бути покращення 
якості програми, підвищення задоволеності клієнтів системи та зростання їх 
лояльності. 

При цьому KPI повинен відповідати таким вимогам, як простота, зрозумілість, 
конкретність, вимірюваність, досяжність, актуальність та обмеженість в часі. 

Всі показники KPI можна поділити на дві категорії: запізнілі (lagging) та 
випереджаючі (leading)[1]. Запізнілі відображають результати діяльності після 
закінчення періоду. Випереджаючі - дають можливість управляти ситуацією в 
межах звітного періоду з метою досягнення заданих результатів по його 
закінченні. До запізнілих, зазвичай, відносять всі фінансові показники. Вони, в 
силу своєї специфіки, не можуть описувати поточну ефективність підрозділів  і 
компанії в цілому. Випереджаючі (оперативні) показники дозволяють оцінити 
саме поточну діяльність, в тому числі і відповідаючи на питання про те, якою є 
якість процесів і готового продукту та ступінь задоволеності споживачів і/чи 
замовників. 

Отже, використання ключових показників ефективності не є універсальним 
засобом для контролю ефективності ІТ-проектів, пов’язаних з розробкою 
інтелектуальних систем. Але, грамотно розроблена, система KPI дозволить 
ефективно і, головне, вчасно реагувати на ситуації, що впливають на якість 
виконання такого проекту. 

 

Список використаних джерел: 
1. Lagging and leading indicators. Karel van der Poel. https://kpilibrary.com/topics/lagging-and-

leading-indicators.    

https://kpilibrary.com/topics/lagging-and-leading-indicators
https://kpilibrary.com/topics/lagging-and-leading-indicators
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ЗАДАЧІ ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ У МАТРИЦЯХ ПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ 

ПРИ ОДНООСІБНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ У ОРДИНАЛЬНИХ ШКАЛАХ 

ВИМІРЮВАННЯ 
 

В практичних задачах експертного оцінювання для різноманітних 
слабкоструктурованих предметних областей нерідко виникає задача відновлення 
даних. Така задача може мати різні інтерпретації. Якщо експертна інформація є 
неповною, виникає задача доповнення даних. У випадку, коли експертом чи 
групою експертів вказано помилкову або суперечливу інформацію, мова може йти 
про задачу власне відновлення окремих елементів експертної інформації або 
уточнення даних. Якщо задача полягає одночасно у доповненні і уточненні даних, 
кажуть, що виникає задача відновлення даних. 

Будемо розглядати випадок, коли один експерт задає матрицю парних 
порівнянь (МПП) у ординальних шкалах. Є кілька способів одержання МПП при 
«якісному» аналізі: поелементне задання, множинні порівняння, неповні 
ранжування, ранжування. У останньому випадку задача відновлення не виникає: 
МПП, створена на основі ранжування, відповідає вимогам транзитивності та 
повноти. 

Причинами неповноти або суперечливості даних, внаслідок чого виникає 
задача відновлення, можуть бути різні чинники [1]: 

– відображенням реальної дійсності – наприклад, коли моделюється турнірна 
задача; 

– нетранзитивності міркувань експерта, що є природним явищем для людської 
психіки; 

– непослідовності у міркуваннях експерта, викликаної різноманітними 
факторами; 

– неуважності експерта; 
– суттєвого обмеження у часі на підготовку експертної інформації; 
– недостатньої компетентності експерта; 
– окремих помилок експерта, наприклад, через велику розмірність МПП тощо. 
Елементи МПП можуть бути також невідомі, втрачені з різних причин, такі, 

що були пошкоджені, одержані з непрямих джерел, обчислені на основі аналітики, 
одержані зчитування даних з технічних приладів тощо. 

Варіантів задання елементів МПП у ординальних шкалах може бути кілька. 
Розглянемо лише деякі з них. 

Нехай задано множину n  об’єктів  .,...,1, nIiAai   

Експерт задає неповну МПП   ,,, IjibB ij   з елементами 
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Будемо казати, що матриця (1) задана у строгій ординальній шкалі.  
МПП може також бути задана у нестрогій ординальній шкалі: 
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Матриці (1) та (2) мають бути зв’язними. Будемо розглядати неповні МПП: 
вони можуть мати єдиний невизначений елемент, кілька невизначених елементів 
або бути дуже розрідженими. Розглянемо деякі способи відновлення елементів 
МПП, що відповідають неповним нетранзитивним відношенням між об’єктами. 

Характерною рисою нетранзитивних відношень є наявність циклів, тобто 

ситуацій, коли ,... 121 iitii aaaa   де .2 nt   Такі ланцюжки називаються циклами 

довжини .t  У випадку відсутності циклів кажуть, що відношення є ациклічним. 
Ациклічні відношення відповідають вимозі транзитивності. Відомо [2, 3], що 
властивості відношень переваги призводять до еквівалентності умов ациклічності 
та наявності циклів довжини 3. 

Для розв’язання задачі доповнення МПП можуть бути застосовані кілька 
підходів.  

І. Для матриць виду (1) автором розроблено алгоритм локального доповнення 
елементів МПП у строгій ординальній шкалі переваг. Для визначення невідомого 
елемента МПП обчислюється кількість циклів, довжини 3, пов’язаних з невідомим 

елементом цієї матриці, виходячи почергово з двох гіпотез: 1

ijb  та ,1

ijb  де 

,""

ijb  Iji , . Для різних значень цього елемента може бути різна кількість циклів 

довжини 3. Значення, яке доставляє відношенню, що задане матрицею (1), і буде 
відновленим значенням. При цьому, якщо відновлюваний елемент матриці (1) не 
єдиний, його відношення з іншими невідомими елементами не беруться до уваги 
при підрахунку циклів. 

Якщо кількість циклів довжини 3 для значень 1

ijb  та ,1

ijb  Iji , , є 

однаковою, наступає ситуація байдужості чи амбівалентності. У цьому випадку 

слід проводити додаткові дослідження для відновлення невідомого значення .Bbij 


 

У будь-якому випадку доповнена або відновлена інформація може або має бути 
пред’явлена експерту чи особі, що приймає рішення, для остаточного визначення 
оновленої МПП. 

ІІ. Для матриць виду (2) автором розроблено алгоритм локального доповнення 
елементів МПП у нестрогій ординальній шкалі переваг. Для визначення 
невідомого елемента МПП обчислюється кількість циклів, довжини 3, пов’язаних 

з невідомим елементом цієї матриці, виходячи почергово з трьох гіпотез: 0

ijb  



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

222 

 

1

ijb  та ,1

ijb  Iji , . Для різних значень цього елемента може бути різна 

кількість циклів довжини 3. Значення, яке доставляє відношенню, що задане 
матрицею (2), найменшу кількість циклів довжини 3, вважається відновленим 
значенням. Якщо відновлюваний елемент матриці (2) не єдиний, його відношення 
з іншими невідомими елементами не беруться до уваги при підрахунку циклів. 

Можливі кілька комбінацій, що породжують ситуацію байдужості при аналізі 
неповної МПП, що відповідає нетранзитивному відношенню нестрогої переваги: 

– кількість циклів довжини 3 для усіх трьох значень ,0

ijb  1

ijb  та ,1

ijb  

Iji , , є однаковою; 

– кількість циклів для двох значень ,0

ijb  1

ijb  є однаковою і переважає 

кількість циклів для третього значення ,1

ijb  Iji , ; 

– кількість циклів для двох значень ,0

ijb  1

ijb  є однаковою і переважає 

кількість циклів для третього значення ,1

ijb  Iji , ; 

– кількість циклів для двох значень ,1

ijb  1

ijb  є однаковою і переважає 

кількість циклів для третього значення ,0

ijb  Iji , . 

У всіх цих випадках слід проводити додаткові дослідження для доповнення 

невідомого значення .Bbij 


 Необхідно також повторно залучати експерту чи особі, 

що приймає рішення, для остаточного визначення відновлюваних елементів МПП. 
Для розв’язання задачі власне відновлення елементів МПП виду (1) може бути 

застосовано метод обчислення порядку на основі заданої експертом МПП, 
розроблений автором і описаний у монографії [1]. Залежно від заданого експертом 
профілю переваг, одержаний таким методом строге ранжування об’єктів, 
найближче до заданої матриці (1), може бути не єдиним. В таких випадках 
необхідно проводити додаткові дослідження та залучати експерта. 

В результаті застосування цього методу, обчислене єдине строге ранжування 
об’єктів переводиться в МПП, деякі елементи якої можуть не співпадати з 
початковими – вони вважаються відновленими.  

Для розв’язання задачі відновлення елементів МПП виду (2) може бути 
застосовано метод обчислення квазіпорядку на основі заданої експертом МПП [1]. 
При обчислення нестрогого ранжування об’єктів, найближчого до заданої матриці 
(2), розв’язок також може виявитися не єдиним. Це також вимагає додаткових 
досліджень та повторного залучення експерта. Якщо обчислене нестроге 
ранжування є єдиним, на його основі визначається МПП, елементи якої, що 
доповнюють початкову МПП або не співпадають з початковими елементами 
матриці виду (2), є відновленими елементами МПП 

Список використаних джерел: 

1. Гнатієнко, Г. М. Експертні технології прийняття рішень: монографія / Г.М. Гнатієнко, 
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АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ АУТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ 

ШЛЯХОМ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ 

 

В сучасному світі все більше уваги приділяється системам забезпечення 

безпеки та контролю доступу не тільки на підприємствах, а і в побутових умовах 

(смартфони, автомобілі, «розумні будинки» тощо).  Широкого поширення набули 

біометричні системи ідентифікації, серед яких швидкими темпами зростає 

популярність безконтактних систем 2D (двовимірного) розпізнавання людини за 

обличчям, можливості таких систем щороку вдосконалюються, а сфери їх 

застосування розширюються [1]. На ринку комерційних систем розпізнавання 

облич є десятки потужних програмних продуктів, які інтегруються з системами 

корпоративної безпеки підприємства, але використання таких систем вимагає 

значних інвестицій, які не можуть собі дозволити малі підприємства, заклади 

освіти або приватний сектор. 

Було проведено аналіз безкоштовних систем аутентифікації за обличчям: 

OpenBR  (розробник Openbiometrics), Flandmark  (Center for Machine Perception @ 

CTU in Prague), OpenFaceTracker (OpenFaceTracker), OpenEBTS (Open Biometrics 

Initiative), Bioenable Tech - iFace (bioenabletech), Bioenable Tech - vFace 

(bioenabletech), FacePlus (FasePlusPlus), DeepFace (DeepFace). Системи 

порівнювалися за такими критеріями: системи повинна бути в публічному доступі 

та надавати можливість безкоштовного використання; точність та швидкість 

спрацювання; можливість формування власної бази облич; гнучкість інтеграції з 

іншими системами; робота в оффлайн режимі. На жаль, жодна з розглянутих 

систем повною мірою не відповідає сформованим вимогам, функціонал даних 

систем давно не оновлюється, що ускладнює їх встановлення та використання. 

Тому актуальним вбачається розробка системи біометричної аутентифікації 

користувачів шляхом розпізнавання обличчя, що відповідає встановленим вище 

критеріям. 

Узагальнена технологія розпізнавання обличчя включає наступні етапи: 

отримання зображення (статичне зображення або з відеопотоку); попередня 

обробка зображення; детекція обличчя; проекція обличчя; виділення ключових 

особливостей; розпізнавання обличчя шляхом порівняння вектору ключових 

особливостей з базою еталонів. 

Вразливим місцем системи 2D розпізнавання за обличчям є хибне 

розпізнавання замість реальної людини її фото-, відео-зображення або маски  – 

спуфинг-атаки. В комерційних системах дана задача розв’язується шляхом 
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впровадження додаткового етапу аналізу зображення антиспуфингу [2]. 

В рамках виконаного дослідження розроблено прототип системи, інтеграція 

якого з корпоративної системою підприємства (КСП), дозволяє організувати 

двофакторну аутентифікацію користувачів за паролем та обличчям, яка гарантує, 

що доступ до КСП зможе отримати тільки авторизований користувач, навіть якщо 

його пароль став відомий комусь ще. 

Прототип системи аутентифікації користувачів шляхом розпізнавання 

обличчя складається з п’яти модулів: модуль розпізнавання облич; модуль роботи 

з базою облич; модуль  аутентифікації; модуль адміністрування та Web-API. 

Інтеграція розробленого прототипу системи з КСП відбувається шляхом 

використання Web-API системи, що приймає на вхід ID користувача системи, 

якого необхідно авторизувати, та його фото. Ця інформація передається на вхід 

модулю аутентифікації, який передає отримане фото до модуля розпізнавання 

облич, де виконується обробка зображення, в результаті якої формується вектор 

ключових особливостей обличчя, що унікально ідентифікує особу.  Отриманий 

вектор порівнюється зі збереженим в базі даних вектором ознак для користувача з 

заданим ідентифікатором. Модуль роботи з базою облич реалізує CRUD сервіс і 

виконує пошук облич, їх реєстрацію, оновлення та видалення. Веб інтерфейс 

адміністратора використовує API для візуального відображення та керування 

зареєстрованими обличчями. 

На даному етапі прототипом системи реалізовано ідентифікацію особи за 

зображенням обличчя.  В процесі ідентифікації особи за фото система успішно 

справляється зі змінами рис обличчя, наявністю сторонніх предметів (одяг, борода, 

окуляри тощо), зміною положення та освітлення. Архітектура системи дозволяє 

інтеграцію розробленого прототипу з КСП, масштабування та управління базою 

даних облич. Наступними кроками буде завершення реалізації аутентифікації, 

додавання функціональних можливостей для керування збереженими 

ідентифікаторами. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ МЕТОДОМ 

ДЕФОРМОВАНИХ ЗІРОК: ТРИВИМІРНИЙ ВИПАДОК 
 

Вступ. Стаття присвячена розгляду задачі оптимізації функції двох змінних, 

яка, у загальному випадку є поліекстремальною та недиференційованою. Одним із 

найпопулярніших методів розв’язання такої задачі є еволюційні алгоритми (ЕА).  

Опис попередніх досліджень та найсучасніших технологій. В основі 

реалізації ЕА лежать дві домінуючі парадигми. Згідно з першою з них має місце 

генерація нових елементів популяції (потенційних розв’язків) в результаті 

кросоверу, в якому беруть участь двоє розв’язків-батьків. До методів такого типу 

належать генетичні алгоритми (ГА) [1], метод диференціальної еволюції (ДЕ) [2], 

метод світлячків [3], алгоритм водного циклу [4] та інші. 

До представників іншої парадигми належать еволюційні стратегії (ЕС) [5], 

метод зозулиного пошуку [6], метод гармонійного пошуку [7] та інші. 

Особливістю даних алгоритмів є те, що базовими елементами пошуку 

оптимального розв'язку є одна або дві точки в області пошуку. Крім того, пошук 

здійснюється не цілеспрямовано і є невиправдано тривалим. Значна кількість 

запусків ЕА не завершується знаходженням розв'язку за певним критерієм, або 

завершується «влучанням» в локальний оптимум. 

Основна ідея методу деформованих зірок полягає в наступному: у методі 

використано більшу кількість точок (у нашому випадку три), об'єднаних певним 

чином в групи та здійснено спрямований рух у напрямку знаходження 

потенційного оптимального розв'язку із детальним дослідженням навколишньої 

області [8].  

Постановка задачі. Нехай задана така цільова функція: 

1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2( , ) min, [ , ], [ , ], , , ,f x x x p p x q q p p q q R      (1) 

Про властивості функції нічого не відомо 1 2( , )f x x   нічого не відомо. 

Алгоритм. Нехай нам треба вирішити проблему (1). Метод деформованих 

зірок має наступну послідовність кроків. 

Крок 1. Задати номер поточної ітерації 0t  . 

Крок 2. Згенерувати початкову популяцію потенційних розв’язків 
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1 1 2 2

1 2 1 2 1 2{( , ),( , ),...,( , )}n n

tP x x x x x x , рівномірно розміщених в прямокутнику 

1 2 1 2[ , ] [ , ]p p q q , | |tP n . 

Крок 3. Для всіх 1 2( , )j j

tx x P  ми знаходимо 1 2( , )j j

if f x x , які формують 

популяцію 
1{ }n

t j jF f  .  

Крок 4. Генеруємо елементи для нової популяції zP . Обираємо значення 

, , {1,2,..., }i j k random n . Точки 1 2 1 2( , ),( , )i i j jx x x x  та 1 2( , )k kx x  формують трикутник (не 

лежать на одній прямій). Серед цих трьох точок знаходимо ту, в якій значення 

функції f  є мінімальним. Оскільки існує велика ймовірність, що оптимальне 

значення знаходиться у напрямку кращої точки. У той же час, необхідно більш 

детально дослідити її окіл. Для цього знаходимо центр трикутника 
0 0

1 2( , )x x : 

0

1 1 1 1

0

2 2 2 2

( ) / 3,

( ) / 3

i j k

i j k

x x x x

x x x x

  

  
     (6) 

Виконаємо стиснення і перенесення на відстань a  в напрямку кращої точки. 

Без обмеження загальності такою точкою будемо вважати 1 2( , )i ix x . Обчислюємо 

відстань R  від центру до кращої точки. Задаємо параметр r  - відстань зсуву точок: 

r coef R  , де coef – деякий коефіцієнт на інтервалі [0,1].  Тоді відношення 

відрізків матиме вигляд: /a r R .  

Зсуваємо кращу вершину:  
' 0

1 1 1

' 0

2 2 2

(1 ) - ,

(1 ) -

i i

i i

x a x a x

x a x a x

   

   
     (7) 

Після цього зсуваємо інші вершини: 
'

1 1 1

'

2 2 2

( ) / (1 ),

( ) / (1 ),

j i j

j i j

x x a x a

x x a x a

   

   
    

'

1 1 1

'

2 2 2

( ) / (1 ),

( ) / (1 )

k i k

k i k

x x a x a

x x a x a

   

   
    (8) 

Якщо хоча б одна точка лежить в середині прямокутника  , тоді 

зараховуємо цю точку до популяції zP . Якщо хоча б одна точка лежить поза 

прямокутником, тоді нам необхідно застосувати додаткові перетворення, описані 

в двовимірному випадку [8], і після цього зарахувати модифіковану точку до 

популяції zP . Для всіх точок 
' ' ' ' ' '

1 2 1 2 1 2( , ),( , ), ( , )i i j j k kx x x x x x  знаходимо 

' ' ' '

1 2 1 2( , ), ( , )i i j jf x x f x x  та 
' '

1 2( , )k kf x x , які формують популяцію 
3

.1{ }z k

z k kF f 

  

Крок 5. Генеруємо елементи для нової популяції sP . Маємо точки 

1 2 1 2( , ),( , )i i j jx x x x  та 1 2( , )k kx x , що формують трикутник. На даному кроці буде 
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проводитись поворот трикутника на кут   навколо кращої вершини. У такому 

випадку найкраща вершина залишається без змін, а інші будуть змінені за 

формулами: 

   

   

'

1 1 1 1 2 2

'

2 2 1 1 2   2

( ) ( ) ,

( ) (

 - cos -   - sin

 - sin -   - cos)

j j j i j i

j j j i j i

x x x x x x

x x x x x x

 

 

 

 

 

 
   (9) 

   

   

'

1 1 1 1 2 2

'

2 2 1 1 2 2

 ( ) ( ) ,

( ) (

 - cos -  - sin

 - sin -    - cos)

k k k i k i

k k k i k i

x x x x x x

x x x x x x

 

 

 

 

 

 
   (10) 

Точки 
' '

1 2( , )j jx x  та 
' '

1 2( , )k kx x  записуємо в популяцію sP  у разі, якщо вони 

ввійшли до прямокутника  . Інакше модифікуємо за допомогою перетворень 

двовимірного методу та записуємо в популяцію sP . Для всіх точок 
' '

1 2( , )j jx x  та 

' '

1 2( , )k kx x  знаходимо 
' ' ' '

1 2 1 2( , ), ( , )j j k kf x x f x x , які формують популяцію  
2 /3

.1{ }s k

s k kF f 

  

Крок 6. Генеруємо елементи для нової популяції wP . Маємо точки  

1 2 1 2( , ),( , )i i j jx x x x  та 1 2( , )k kx x , що формують трикутник. На цьому етапі буде проведено 

поворот вершин трикутника на кут   навколо центру.  

Повертаємо вершину 1 2( , )i ix x : 

   

   

' 0 0 0

1 1 1 2 2 1

' 0 0

2 1 1

0

2 22

( ) ( ) ,- cos - – sin

- sin o) s) ( –( c

i i i

i i i

x x x x x x

xx x x x x

 

 

  

 



 
   (11) 

Інші точки зсуваємо аналогічно. Точки 
' ' ' '

1 2 1 2( , ),( , )i i j jx x x x  та 
' '

1 2( , )k kx x  

записуємо в популяцію wP  у разі, якщо вони ввійшли до прямокутника  . Інакше   

модифікуємо та записуємо в популяцію wP . Для всіх точок 
' ' ' ' ' '

1 2 1 2 1 2( , ),( , ), ( , )i i j j k kx x x x x x  

знаходимо 
' ' ' '

1 2 1 2( , ), ( , )i i j jf x x f x x  та 
' '

1 2( , )k kf x x , які формують популяцію 
3

.1{ }w k

w k kF f 

   

Крок 7. Об’єднуємо елементи кожної популяції t z s wP P P P P     та 

t z s wF F F F F    . Елементи популяції F  сортуємо за зростанням. Змінюємо 

номер поточної ітерації 1t t  . 

Крок 8. Створюємо нову популяцію tP  з елементів популяції P , що 

включатиме перші n  елементів популяції F . 

Крок 9. Якщо критерій зупинки не виконано, то продовжуємо ітераційний 

процес (переходимо до кроку 4), інакше значення потенційного розв’язку, в якому 

значення функції f  є мінімальним, і буде шуканим розв’язком. Критерії зупинки 

алгоритму аналогічні до критеріїв одновимірного випадку [8]. 

Результати. Для оцінки характеристик алгоритму оптимізації (швидкість 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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збіжності, точність) було використано десять популярних нелінійних функцій [9]. 

У порівнянні з ГА, ЕС та ДЕ методом деформованих зірок було отримано більш 

точні результати за меншу кількість ітерацій, що свідчить про його високу 

ефективність. 

Висновки. Отже, даний метод можна з легкістю застосовувати для 

вирішення задач багатовимірної оптимізації, зважаючи на його переваги над 

іншими еволюційними алгоритмами: швидкість конвергенції та точність 

результату. 
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МУЛЬТИАГЕНТНА СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ 

АУДИТОРНОГО ФОНДУ КАФЕДРИ 

 

Складання розкладу занять у будь-якому навчальному закладі завжди було 

дуже важливим питанням. Коректно складений розклад робить навчальний процес 

комфортним як для працівників навчального закладу, так і для студентів. Однак 

сама задача складання розкладу при виконанні вручну є рутинною та дуже 

трудомісткою. Крім того, при ручному створенні розкладу дуже важко побудувати 

оптимальний розклад з врахуванням всіх, іноді суперечливих, обмежень, потреб та 

побажань всіх учасників освітнього процесу. Тому завжди навіть добре складений 

розклад викликає незадоволення.  

Задача складання розкладу занять відноситься до класу NP-складних слабо 

формалізованих задач. В її описі доводиться враховувати велику кількість 

параметрів і обмежень. Існує багато постановок цієї задачі, що розрізняються 

строгістю математичної формалізації, запропонованими методами і алгоритми її 

розв’язку: еволюційні методи (генетичні алгоритми [1], табу пошук [2]), 

евристичні методи (фарбування вершин графу [3]) та інші. Проте 

загальновизнаних і незаперечних моделей, методів і алгоритмів немає, а 

оптимального рішення для автоматизації процесу складання розкладу досі не 

знайдено. 

Одним з сучасних підходів до розв’язку складних, слабко структурованих 

задач оптимального планування та управління ресурсами є мультиагентні 

технології. В мультиагентних системах «розв’язок задачі отримується в результаті 

самоорганізації множини програмних агентів, здатних до конкуренції і кооперації, 

які мають власні критерії, переваги та обмеження. Рішення вважається знайденим, 

коли в процесі своїх недетермінованих взаємодій агенти досягають 

непокращуємого консенсусу (тимчасової рівноваги або балансу інтересів), який і 

приймається як розв’язок задачі»[4].  

Для задачі складання розкладу пропонується побудувати мультиагентну 

систему, яка включає такі типи агентів: агенти-ресурси, які представляють 

інтереси викладачів, студентських груп/потоків та аудиторії; агенти-супервізори, 

що координують зв’язки між агентами системи, надають користувачам системи 

інтерфейс для взаємодії та налагодження агентів системи; агенти-аналітики, що 

перевіряють сформований варіант розкладу на відповідність встановленим 

нормам,  аналізують можливі «вузькі місця» і варіанти їх коригування, надають 

звіти про отримані варіанти розкладу. 
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Метою кожного агента-ресурсу має бути пошук такого власного варіанту 

розкладу, що відповідає заданим обмеженням, враховує задані вподобання, не 

суперечить розкладу інших агентів. В ідеалі кінцеві користувачі мультиагентної 

системи планування розкладу можуть один раз запрограмувати свого агента, який 

буде представляти його інтереси в системі. У разі необхідності в процесі складання 

розкладу користувач може змінити його налаштування, в результаті чого 

відбудеться перепланування і буде отриманий новий варіант розкладу, що 

відповідає новим вимогам. Такий підхід має глибше задіяти потреби зацікавлених 

сторін. 

В рамках бакалаврської кваліфікаційної роботи з метою зниження 

розмірності розглядається спрощена модель задачі побудови розкладу –  

планування завантаження аудиторного фонду кафедри. Подальші дослідження 

планується вести в напрямку побудови архітектури мультиагентної системи, 

визначення функцій корисності кожного окремого типу агента, визначення правил 

та протоколів взаємодії агентів системи, побудові інформаційної та онтологічної 

моделі системи планування розкладу, як невід’ємної складової мультиагентної 

системи.  
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АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПОШУКУ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ 

ОБЛИЧ НА ПОТОКОВОМУ ВІДЕО  
 

Протягом останніх десятиліть розвиток інформаційних технологій все 
більше впливає на повсякденне життя. Наразі, жодна сфера людської діяльності не 
може повноцінно функціонувати без використання різноманітних комп’ютерних 
систем, сфера освіти не є виключенням. Причиною цього є здатність 
інформаційних технологій автоматизувати повсякденні процеси та виконувати їх 
краще у порівнянні з людиною. 

Однією із систем, які можуть підвищити безпеку у громадських місцях та 
навчальних закладах є система розпізнавання облич. Дані системи в нашій країні 
зазвичай використовуються у торговельних центрах та на станціях метрополітену 
для виявлення порушників та людей, які мають проблеми із законом. Але виникає 
питання: чи можуть дані системи підвищити безпеку в навчальних закладах та в 
цілому вплинути на навчальний процес? Відповідь на дане питання є позитивною. 

Проаналізувавши доступні ресурси в мережі інтернет було виявлено значну 
кількість успішних прикладів використання систем розпізнавання облич в 
реальному часі з відео. Одним із найбільш відомих прикладів систем даного типу 
є SkyNet, яка використовується в даний момент часу в Китаї [1]. Дана система 
дозволяє порівнювати обличчя людей із наявними в базі для їх подальшої 
ідентифікації та перевірки та може слідкувати за переміщенням будь-яких 
об’єктів. Ця система є державною, тож інформацію про технології та алгоритми, 
які були використані для її створення, знайти практично нереально. Також серед 
комерційних застосунків виділяється система FacePro від компанії Panasonic [2]. 
Дана система дозволяє в реальному часі порівнювати обличчя із наявними в базі, 
а також дозволяє шукати обличчя за запитом за допомогою камер, що знаходяться 
у її доступі. 

Значними недоліками зазначених вище систем є закритість вихідного коду 
продуктів та їх висока вартість. Тому необхідно створити інтелектуальну систему 
для пошуку облич на відео, яка могла би задовольнити наступним вимогам: 
ідентифікація особи на потоковому відео за різних умов (у окулярах, під кутами, в 
різних емоціях та при різному освітленні), фіксація присутності особи в 
навчальному закладі, ідентифікація сторонніх осіб із сповіщенням, створення бази 
даних відвідувачів. Також слід врахувати, що система має бути гнучкою для 
подальшого розширення її функціональних можливостей. 

Для того, щоб задовольнити зазначені вимоги, необхідно створити гнучкий 
продукт із відкритим кодом, який можна легко підтримувати. На думку автора 
мова програмування Python найкраще підходить для цього. Python містить велику 
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кількість бібліотек, які дають змогу створювати серверні застосунки, працювати з 
базами даних та ідентифікувати обличчя на фото і відео. Прикладом таких 
бібліотек є Django, PyMongo, OpenCV, dlib.  

Одним із критеріїв актуальності розробки даного продукту є вартість його 
розробки та підтримки. Для повноцінного функціонування системи необхідні 
незначні фінансові витрати, а саме — придбання двох відеокамер для фіксації 
облич відвідувачів навчального закладу та витрати та утримання локального 
серверу, на якому буде зберігатись вся зібрана інформація про відвідувачів. Для 
впорядкування і зберігання інформації планується використання нереляційної бази 
даних. Система управління базами даних MongoDB має ряд переваг у порівнянні 
із реляційними СУБД [3]: 

1) відкритий програмний код; 
2) швидкість розробки; 
3) простота масштабування бази даних; 
4) відсутність жорсткої типізації даних.  
Проведений аналіз ринку інтелектуальних систем пошуку та розпізнавання 

облич на потоковому відео підтвердив актуальність даної теми. Подальші 
дослідження планується проводити у напрямку визначення алгоритму роботи 
системи для розпізнавання облич на потоковому відео, визначення складових 
елементів системи та зборі масиву даних для  побудови бази облич студентів та 
викладачів. 

У доповіді наводиться детальний план розробки застосунку. Перелік 
основних етапів наведено далі: 

1) аналіз наявних застосунків на ринку; 
2) постановка технічного завдання; 
3) збір та підготовка навчальної вибірки; 
4) побудова та навчання нейронної мережі для ідентифікації 

користувачів; 
5) проектування інтерфейсу користувача; 
6) проектування архітектури бази даних для збереження даних 

відвідувачів навчального закладу; 
7) проектування архітектури та побудова серверної частини додатку; 
8) розробка мобільного застосунку для контролю відвідуваності 

навчального закладу; 
9) тестування коректності роботи системи; 
10) усунення виявлених помилок у роботі системи під час тестування; 
11) впровадження системи для контролю відвідуваності на факультеті. 
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Анотація: 

У даній роботі мова йде про застосування сучасних технології для 

відновлення зображень на прикладі медіанного та сплайнового фільтрів. Показано 

сучасні підходи для вирішення даних проблем, їх переваги та недоліки. Створено 

власний сплайновий та медіанний фільтри за допомогою яких проводиться 

фільтрація зашумлених зображень. На основі результатів фільтрацій проведено 

порівняння медіанного та сплайнового фільтрів. 

 

Головна ціль покращення полягає в такій обробці зображення, щоб результат 

виявився більш придатним з точки зору конкретного застосування. Слово 

конкретне є ключовим, оскільки воно з самого початку встановлює, що методи, які 

ми будемо застосовувати, в значній мірі проблемно-орієнтовані. Так, наприклад, 

метод, який добре підходить для покращення рентгенівських зображень, не 

обов’язково є найкращим для обробки знімків Марса, які були передані космічним 

апаратом. 

Одним із основних типів інформаційних систем, що використовують 

цифрові дані, є рентгенографічні системи - [1]. Основними завданням обробки є 

усунення дефектів, зменшення впливу спотворень і шумів, перетворення 

зображення в зручне для спостереження лікарем-рентгенологом. Особливе, 

важливе значення мають методи обробки рентгенівських зображень. Ефективність 

поставлення правильного діагнозу, виявлення на початкових стадіях тяжких 

хвороб значною мірою досягається якістю цифрових матеріалів. 

Методи покращення зображень в основному представляють собою 

евристичні процедури, призначені для такого впливу на зображення, який 

дозволить потім використовувати переваги, пов’язані з психофізичними 

особливостями зорової системи людини. Наприклад, процедура підсилення  

контрасту розглядається, як метод покращення, оскільки в результаті її 

застосування зображення, в першу чергу, стає більш приємним для ока, тоді як 

процедура обробки змазаного зображення, базується на застосуванні оберненого 

оператора і розглядається як метод відновлення - [4]. 

Першочерговим завданням системи являється покращення якості 

зображення. Проблема шумоподавлення являється однією із найбільш актуальних 
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і розповсюджених проблем в області обробки зображень. Найбільш 

розповсюдженими видами шумів являються Гауса і імпульсні шуми, а також їх 

комбінації - [2-3]. 

Для цієї проблеми і проблеми шумоподавлення в цифрових знімках загалом, 

було розроблено сплайновий та медіанний фільтри зображень. Було проведено 

тестування розроблених фільтрів на штучно зашумлених зображень за розподілом 

Гауса. За основу в порівнянні двох фільтрів було взято середньоквадратичне 

відхилення: 

 

1. Рівень фільтрації медіанного фільтра: 

𝑆𝑡𝑑2(𝑋 − 𝐷) = 10,0016 – початкового і зашумленого зображення; 

𝑆𝑡𝑑2(𝑋 − 𝑀𝐹) = 4,4876 – початкового і відфільтрованого. 

 

2. Рівень фільтрації сплайнового фільтра: 

𝑆𝑡𝑑2(𝑋 − 𝐷) = 9.9967– початкового і зашумленого зображення; 

𝑆𝑡𝑑2(𝑋 − 𝐹) = 4.3952 – початкового і відфільтрованого. 

 

З огляду на сучасний стан в сфері відновлення зображень з шумами, 

використання сплайнового фільтру є доцільним і більш ефективним ніж 

використання медіанного фільтру. 

Сплайновий фільтр є більш гнучким фільтром, оскільки дозволяє вибрати 

поліном який найефективніше підходить до відновлення конкретного зображення. 
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ЛЮДСЬКЕ МИСЛЕННЯ І ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ НА ПРИКЛАДІ 

СИНТЕЗУ ЗАТИСКНИХ ЦАНГОВИХ ПАТРОНІВ 

 

Основною рисою сучасності є виклики перед людством четвертої 

промислової революції Індустрія 4.0 з орієнтацією на штучний інтелект і 

інтеграцію науки, освіти, виробництва та соціальної сфери для досягнення таких 

цілей, як: підвищення продуктивності і якості; зниження енергетичних і 

сировинних витрат при збереженні екології; скорочення і полегшення ручної і 

рутинної розумової праці; розширення функціональних і технологічних 

можливостей обладнання при модернізації. Не всі однозначно сприймають 

виклики часу, стримуючи прогрес. Проте раніш віддані нищівній критиці 

кібернетика і генетика проклали шлях до пізнання нового і їх міждисциплінарного 

застосування при створенні нової техніки і нових технологій. Нові наукові ідеї і 

винаходи, як правило, намагаються в короткий термін впровадити в народне 

господарство і соціальну сферу для зростання добробуту і якості життя людей. 

Рішення цієї актуальної проблеми при відсутності повної інформації змушує 

активізувати процес творчого (креативного) мислення завдяки використанню 

систем штучного інтелекту [2,13,14,16,17,20,24,25]. Процес творчого мислення 

Людини, як психічний процес відображення об’єктивної реальності (вищий 

ступінь людського пізнання), пов’язаний з великою кількістю перешкод, оскільки 

проблема мислення не може мати однозначного тлумачення і охоплює широкий 

діапазон дій лівої і правої півкуль людського мозку від альтернативно-логічного 

до інтуїтивно-практичного мислення в їх взаємодії або схрещуванні, що умовно 

можна віднести до гібридного мислення (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Варіанти мислення в процесі науково-технічної діяльності 

Стосовно затискних механізмів (ЗМ) з компактними затискними цанговими 

патронами (ЦП) творче мислення було спрямовано на пошук технічних рішень 

(рис.1) при створенні в кінці ХІХ століття перших одношпиндельних і 
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багатошпиндельних токарних автоматів [22]. 

Коло питань, що стосуються штучного інтелекту (машинного мислення, 

рис.1), безмежно широке і не може бути охоплено однією роботою. Тому в даній 

роботі дискусійного характеру мова буде йти про обмежену сферу творчої 

діяльності, яка пов’язана із затискними патронами і, зокрема, ЦП, що отримали 

широке застосування в токарних автоматах для затиску прутків, труб і штучних 

заготовок [11,19,22].. Крім того, цанги і ЦП використовуються не тільки в різних 

верстатах і технологічному обладнанні, але в побуті, медицині, тощо. 

        Багаторічний досвід автора і міждисциплінарний підхід з використанням 

теорії еволюції [3,6,23], досягнень в механіці [8,18], генетиці [7], кібернетиці 

[4,5,25], креатології [15], соціониці [1] і методології творчості [2], де поряд з 

асоціативними і алгоритмічними методами пошуку рішень велику долю займає 

системно-морфологічний підхід [2,9,26], дозволив за короткий термін наблизитися 

до реального осмислення роботи головного мозку і, зокрема, дії його правої 

півкулі, відштовхуючись від ідей, які, на перший погляд, здаються химерними, а 

згодом отримують матеріальну реалізацію і широке впровадження в народному 

господарстві. 

        В поступовому наближенні до штучного інтелекту, як комп’ютерної системи 

з діями, які виконує Людина (розпізнавати і розуміти, знаходити спосіб досягнення 

результату та приймати рішення, вчитися) в даній роботі простежені етапи 

еволюційного розвитку і обґрунтовані принципи творчого мислення на прикладі 

пошуку затискних патронів (ЗП), як процесу творчого аналізу і синтезу з 

наступною реалізацією  пошуку нових технічних рішень в системах штучного 

інтелекту. Починаючи з сьомої декади ХХ століття (рис.2), коли був 

запропонований спеціалізований метод пошуку нових технічних рішень, названий 

диференціально-морфологічним методом синтезу,  прослідкуємо етапи еволюції 

творчого мислення з нарощуванням елементів штучного інтелекту. Суть 

диференційно-морфологічного методу [19] полягає в тому, що для вирішення 

протиріч на етапі пошуку структур (морфології) ЗМ і, зокрема, ЗП, 

використовують евристичні прийоми повного, неповного і комбінованого 

розчленування затискного елементу (ЗЕ) (рис.3), що дає різні основні і додаткові 

ефекти, а при односпрямованому розчленуванні синтезовані структури 

відповідають новим принципам затиску або забезпечують нові якості. 
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Рисунок 2 - Еволюція творчого мислення при синтезі і генетичному 

передбаченні цангових (ЦП) та інших затискних патронів (ЗП) 

 

Рисунок 3 - Схема ЦП одинарного затиску затягуючої дії (а) 
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і його клинового затискного елемента (ЗЕ) з варіантами повного (б) і неповного 

(в) розчленування в площині Х, У 
 

Для ідентифікації різних структур були використані літерні і цифрові коди 

розчленувань, проілюстрований на прикладі повних (рис.4), що дає різні ефекти 

[19]. 

№ Геометричний символ Код 

Літерний Цифровий 

1                           0 Х0У0 0 

2  Х0Х 102 

3  У0У 304 

4  Х0У 203 

5  Х0У 204 

6  У0Х 301 

7  У0Х 401 

8  Х0У0У 20304 

9  Х0У0У 10304 

10  Х0Х0У 10203 

11  Х0Х0У 10203 

12  Х0Х0У0У 1020304 

 

Рисунок 4 - Коди повних розчленувань клинового затискного елемента (ЗЕ) в 

площині ХУ дії сили від приводу затиску  

 

         Наступним кроком до творчого мислення став новий погляд в механіці на 

матеріальну точку як носія генетичної інформації [10]. Це дало можливість 

створити узагальнену класифікацію (породжувальну систему) різних принципів дії 

при затиску (загальна кількість 48), виконувати цілеспрямований синтез і 
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передбачити появу невідомих до цього часу ЗМ і ЗП, що наведено в табл.1 і роботі 

[21] при використанні 5-ти універсальних генетичних операторів синтезу: 

реплікації, інверсії, схрещування, кросинговера, мутації. Саме завдяки мутації 

еволюційно здійснений відбір для подальшого розповсюдження (рис.5) третього 

типу затискних ЦП з попередньо створених [22]. 

 

 

Рисунок 5 – Природний відбір затискних ЦП одинарного затиску для токарних 

автоматів внаслідок мутації з позначеннями 

Таблиця 1 

Породжувальна система ЗМ одинарного затиску в циліндричній системі 
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Принцип затиску Торцевий Радіальний 

 

   Одним з шляхів творчого мислення була спроба структурно-схемного 

синтезу і передбачення нових ЗМ  з використанням морфологічного підходу і 

комбінаторних алгоритмів [12], які представляють комбінаторні обчислювання з 

набору спеціальних методів і прийомів, наприклад, двійкову систему наявності або 

відсутності елементів в системі  ЗМ, що удосконалюється або спрощується (1–є, 

0–немає). Починаючи з перших механізованих осесиметричних ЗМ, які широко 

використовуються в токарних, свердлильних, фрезерних, шліфувальних і 

багатоцільових верстатах, присутні наступні елементи системи: джерело енергії 

(ДЕ) , перетворювачі енергії (ПЕ), привод затиску (ПЗ), затискний патрон (ЗП), 

об’єкт затиску (ОЗ). Останній може бути штучною, прутковою, трубною чи іншою 

заготовкою для виготовленої деталі, наприклад, в токарних верстатах, або 

інструментом (свердлом, фрезою, шліфувальним кругом, тощо). В будь-якій 

системі ЗМ обов’язково повинні бути вхід (джерело енергії-вага 1) і вихід (об’єкт 

затиску-вага 1). Всі інші елементи в послідовному ланцюгу без врахування 

системи керування (ПЕ, ПЗ, ЗП) в принципі згідно комбінаторики можуть бути і 

не бути, коли мова йде про спрощення і скорочення ланцюгу. 

Згідно теорії еволюційного і генетичного синтезу [3,23] виникає можливість 
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100% прогнозування і спрямованого синтезу нових ЗМ з використанням 

породжувальних систем з заданою цільовою функцією [21], що вимагає складних 

математичних перетворень з побудовою моделей мікро і макроеволюцій, а також 

написанням громіздких структурних генетичних формул [23]. Тому в роботі 

запропонований  спрощений системно-морфологічний підхід з побудовою 

цифрової матриці з поступовим вилученням елементів системи при двійковому 

кодуванні. Таким чином в еволюційному розвитку системи ЗМ можна передбачити 

від минулого через сучасне до майбутнього при переборі всіх варіантів лише 7 

комбінаторних сполучень з наступними кодами: ЗМ1-11111, ЗМ2-10111, ЗМ3-

11011, ЗМ4-11101, ЗМ5-10011, ЗМ6-11001, ЗМ7-10001 [12]. До сих пір у 

виробництві переважно використовуються системи ЗМ1-ЗМ3, частково ЗМ4. 

Кожний код дає поштовх для пошуку різних варіантів його реалізації. Розширення 

і подальше удосконалення генетико-морфологічного підходу, запропонованого в 

роботах [10,21], викликане вимогами сучасного інструментального виробництва і 

потребами розширення технологічних можливостей верстатного обладнання, 

побудованого на модульному принципі [11]. Тому породжувальна система ЗМ 

(табл.1) розширена за рахунок введення на виході тангенціальних сил затиску, що 

породжують ще 24 варіанти нових принципів. Тому  загальна кількість принципів 

затиску буде складати 72 варіанти. 

         Наступним кроком до штучного інтелекту при пошуку нових технічних 

рішень є використання хвильового і цифрового уявлення у вигляді частотних 

імпульсів і двійкового коду по аналогії з роботою [13], що представлено на рис.6 в 

порівнянні з рис.4. 

        Процес мислення Людини-генератора ідей можна уявити, як комбінацію 

сполучень хвиль частотних імпульсів з сплесками подолання психологічного 

бар’єру і отримання відгуків в пам’яті і персональному комп’ютері у вигляді 

частотних імпульсів з однаковими параметрами, в рамках яких можливо 

виникнення резонансних явищ, що підсилюють імпульс (рис.7, 8). 

 

№ Структура Геометричний символ Двійковий код Частотний імпульс 

1 

 

 0 0 0 0 0  

2 

 

 1 0 0 0 1  

3 

 

 0 1 0 1 0  

4 

 

 1 1 0 0 0  
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Рисунок 6 - Двійкові коди і хвильові частотні імпульси для повних розчленувань 

клинового ЗЕ в площині ХУ дії сили  від приводу затиску 

 
Рисунок 7 - Трансформація технічних рішень за допомогою хвильового уявлення 

через частотні імпульси і двійкового коду в площині ХУ 

 

 
Рисунок 8 - Трансформація технічних рішень за допомогою хвильового уявлення 

через частотні імпульси і їх підсилення в площині YZ 
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 1 0 0 1 0  

6 

 

 0 1 0 0 1  

7 

 

 0 0 0 1 1  

8 

 

 1 1 0 1 0  

9 

 

 0 1 0 1 1  

10 

 

 1 1 0 0 1  

11 

 

 1 0 0 1 1  

12 

 

 1 1 0 1 1  
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Висновок: Аналіз етапів еволюції творчого мислення з переходом до 

машинного, запропоновані ідеї і підходи дозволяють стверджувати про реальність 

використання спрощених систем штучного інтелекту з високим рівнем 

креативності і подальшим їх удосконаленням. Тому роботи в цьому напрямку 

необхідно продовжити, взявши на озброєння гасло: «Основним творцем є 

Природа, а Людина-одне з неперевершених її творінь і творець за своєю 

подібністю». 
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BIG DATA У ФІНАНСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ 

 

Фінансовий сектор на сучасному етапі переживає суттєві трансформаційні 

процеси, які пов’язані як зі зміною нормативно-правової бази, так і зі зміною 

філософії вибудовування взаємозв’язків з клієнтами при їх обслуговуванні. Тому 

питання, пов’язані з технологічною складовою є надзвичайно актуальними у 

діяльності фінансових установ. 

Перспективним напрямком розвитку фінансового сектору є побудова 

фінансової екосистеми, що передбачено Стратегією розвитку фінансового сектору 

України до 2025 року [1]. В рамках Стратегії передбачено, що: 

 стратегія розвитку фінансового сектору враховує теперішні і 

майбутні потреби представників всіх груп екосистеми, як споживачів послуг, так 

і ключових гравців, що приймають участь у створені цих послуг; 

 ключові гравці екосистеми взаємодіють між собою, створюючи 

актуальні сервіси та продукти для споживачів; 

 кінцевими споживачами фінансової екосистеми є держава, бізнес та 

громадяни [2]. 

Для ефективного функціонування фінансової екосистеми вкрай необхідним 

є наявність великої кількості первинної інформації та систем її обробки. Тому 

застосування Big Data у фінансовому секторі є логічною закономірністю 

технічного і наукового прогресу останніх десятиліть.  

Спробуємо визначити що ж таке Big Data. 

Big Data (великі дані) – це різні методи обробки структурованих і 

неструктурованих даних великого обсягу для використання їх із метою вирішення 

різних завдань [3]. 

Big Data — це з одного боку набір технологій, інструментів, методів і 

підходів, призначених для вирішення проблеми обробки великих обсягів даних, а 

з іншого боку під Big Data розуміють обсяг даних, який неможливо обробити 

загальноприйнятими, тобто традиційними способами [4]. 

Отже, Big Data — це сукупність технологій, які покликані здійснювати три 

операції: обробляти великі в порівнянні зі «стандартними» сценаріями обсяги 

даних; вміти працювати з даними, які швидко надходять в дуже великих обсягах; 

вміти працювати зі структурованими і погано структурованими даними 

паралельно в різних аспектах. 

Зміна парадигм призвела до того, що сьогоднішнім менеджерам та 

економістам належить працювати не тільки з великими обсягами інформації, а й з 
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новими типами даних. Нині провідний фінансовий спеціаліст все більше 

інтегрується в середовище технологій Big Data. Для цього необхідні навички 

роботи з пошуковими програмами, застосування пошукових операторів, роботи з 

пошуковими роботами тощо [5]. 

Поступовим збільшенням обсягів даних фінансових організацій сприяли 

«розумні» аналітичні системи. Використання таких «розумних» систем дозволяє 

працювати з оцінкою вартості і потенціалу фінансових екосистем, забезпечувати 

надійність зберігання даних клієнтів, проводити точну аналітику сьогоднішнього 

стану, не кажучи вже про автоматизацію процесів управління і прийняття бізнес-

рішень на операційному рівні.  

Також новими розробками у сфері збереження великих даних серед 

фінансових екосистем є, наприклад, технологія Map Reduce, де: 

на першій стадії - Map - здійснюється попередня обробка і фільтрація даних 

за допомогою користувальницької функції,  

на другій стадії - Shuffle – відбувається вивід функції Мap, де дані 

«розбираються по кошиках», кожен з яких відповідає одному ключу виведення 

стадії Map,  

на завершальному етапі - Reduce - кожен «кошик» із значеннями, 

сформований на стадії Shuffle, потрапляє на вхід функції Reduce [6]. 

Популярною є і технологія блокчейн, яка представляє собою виразно 

структуровану базу даних і має певні правила здійснення ланцюжків транзакцій. 

Вона схожа на ДНК, адже кожна клітина - кожен блок інформації - є 

відображенням всієї системи і повністю зав'язана з іншими елементами. Нині ця 

система дуже добре здатна забезпечувати безпеку вкладених даних і запобігати 

випадкам шахрайства [7]. 

Всі зазначені процеси, системи, технології є результатом не тільки 

збільшення обсягів даних, але і виникнення принципово нових форматів. У цих 

умовах склалися основні принципи роботи з Big Data: принцип горизонтальної 

масштабованості, відмовостійкості і локальності даних. 

1. Горизонтальна масштабованість. Це — базовий принцип обробки великих 

даних. Оскільки даних може бути як завгодно багато - будь-яка система, яка 

передбачає обробку великих даних, повинна бути розширюваною. Тобто, вдвічі 

зріс обсяг даних - вдвічі збільшилась кількість «заліза» в кластері і все продовжує 

працювати в штатному режимі. 

2. Відмовостійкість. Принцип відмовостійкості має на увазі, що машин в 

кластері може бути багато. Наприклад, Hadoop-кластер Yahoo має більш 42000 

машин. Це означає, що частина цих машин буде гарантовано виходити з ладу. 

Методи роботи з великими даними повинні враховувати можливість таких збоїв і 

проходити їх без будь-яких значущих наслідків. 

3. Локальність даних. У великих розподілених системах дані розподілені по 

великій кількості машин. Якщо дані фізично знаходяться на одному сервері, а 

обробляються на іншому - витрати на передачу даних можуть перевищити витрати 

на саму обробку. Тому одним з найважливіших принципів проектування BigData-
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рішень є принцип локальності даних – по можливості, дані обробляються на тій же 

машині, на якій їх збережено [8]. 

Важливо, що ці принципи дозволяють вирішувати такі завдання сучасних 

технологій Big Data, як: кластеризація (розподіл за принципом «схожості»), 

скорочення опису (для можливостей швидкого і достатнього інформування, 

візуалізації), асоціація (розподіл за принципом асоціативних характеристик), 

прогнозування, аналіз відхилень. 

Підсумовуючи слід зазначити, що головною і основною цінністю 

сьогоднішніх компаній є клієнт. Це на сьогодні в тренді. Успішні клієнтоцентричні 

фінансові екосистеми підтверджують цінність володіння знаннями і унікальною 

інформацією, завдяки віртуозному використанню Big Data. Адже обробка 

інформації та файлів нового формату дозволяє керівникам приймати більш точні 

фінансові рішення, збільшувати продуктивність, уникати ризиків, прогнозувати та 

розширювати можливості, а також, досягати ключових цілей, які сучасні фінансові 

екосистеми ставлять перед собою: підвищення прогресивності, збільшення 

інвестиційної привабливості, вдосконалення якості надання послуг. А правильне 

використання Big Data здатне змінити і вже змінює фінансову систему в цілому. 

Необхідно визнати, що великі дані стали частиною життя світового суспільства. 
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На сьогоднішній день сучасні інформаційні системи (ІС), що призначені для 

збору передачі і обробки інформації про результати людської діяльності чи 

навколишнє середовище, все частіше будуються з використанням значної кількості 

розподілених у просторі невеликих динамічних об’єктів. До таких ІС можна 

віднести авіаційні і космічні системи дистанційного зондування Землі, що 

будуються на основі груп малих безпілотних літальних апаратів та кластерів міні- 

мікро- чи наносупутників, літаючі сенсорні мережі, групові та колективні 

робототехнічні системи. Областями застосування таких інформаційних систем є: 

екологія, міське, сільське, лісове господарство, природокористування, військова 

сфера та інші. 

Джерелами інформації і водночас об’єктами управління в таких ІС 

виступають невеликі за масогабаритними показниками динамічні об’єкти, що для 

якісного виконання завдань здійснюють динамічні і кінематичні рухи та певним 

чином розподіляються у просторі [1]. Таких об’єктів може бути від декількох до 

декількох тисяч та вони можуть працювати автономно і виконувати певні 

інтелектуальні функції. Зібрана інформація по каналах зв’язку, що підтримуються 

між розподіленими динамічними об’єктами (ДО) передається у центри обробки та 

зберігання. 

ДО як об'єкт управління являє собою сукупність взаємозалежних систем, що 

забезпечують його застосування за цільовим призначенням. Конкретний набір 

бортової апаратури визначається цільовими задачами ДО. Однак, незалежно від 

цілей і задач, що стоять перед ДО, вся його бортова апаратура поділяється на 

апаратуру цільового призначення і забезпечувальну апаратуру (системи 

управління, автопілот, системи живлення, телеметрії і т.д.). Для управління 

великою кількістю ДО необхідно підвищувати їх автономність і інтелектуалізацію 

бортового комплексу управління.  

Оскільки ДО мають обмеження за масогабаритними й енергетичними 

показниками, це обмежує їх обчислювальні ресурси, і тому повне вирішення 

оптимізаційних задач на борту поки що ускладнене. Тому обчислювальні 

потужності бортового комплексу управління доцільно розділити на три рівні: 

стратегічний (рівень планування загальної мети); тактичний (рівень формування 

траєкторії польоту); виконавчий. Стратегічний рівень, або рівень ухвалення 

рішення про вибір поведінки, полягає в оперативному плануванні в реальному часі 

групових дій ДО з організацією їх взаємодії та подоланням виникаючих конфліктів 
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для оптимізації досягнення загальної мети. Обчислювальні ресурси стратегічного 

рівня, у деяких випадках, можуть бути задіяними, при організації «хмарних» 

обчислень для рішення завдань усього угрупування. Завданням тактичного рівня є 

оптимізація виконання поточної задачі для кожного з ДО з урахуванням обмежень 

і допущень накладених на стратегічному рівні. Виконавчий рівень – це рівень 

системи керування самим ДО, що передбачає оптимізацію руху та поточних 

завдань [2].  

Таким чином, з’являється можливість для автономного планування 

траєкторії руху, реалізації позиційно-траєкторних законів управління, обробки 

інформації сенсорних систем та управління виконавчими пристроями. 

Як автономний інтелектуальний агент ДО являє собою деяку програмно-

апаратну сутність, що знаходить і опрацьовує інформацію, підтримує рішення 

важких завдань, здатний вести самостійні «переговори» в програмних системах, 

автоматизувати виконання рутинних операцій і співпрацювати з іншими 

програмними агентами при виникненні проблем.  

ДО як i -й інтелектуальний агент може бути заданий вектором стану виду А: 

NiEUZNASTTGBZA ijiiiiiii ,1,,,,,,,    

де ,iBZ  - база знань i -го ДО в галузі; iTG - множина цілей (визначених або 

заданих); iST   - множина стратегій поведінки ДО; iNA  - структура намірів ДО 

(підмножина множини iST , тобто список стратегій поведінки, які обираються i -м 

агентом для досягнення цілі jg  з множини iTG ); iUZ  - структура зобов'язань ДО 

(підмножина множини iG , тобто список цілей kg  з множини iT , які можуть 

коригуватися i -м агентом за результатами взаємодії з іншими агентами для 

досягнення спільної мети); i  - поточний вектор технічного стану ДО; ijE  - 

багатовимірна матриця, яка визначає опис зовнішніх зв'язків i -го ДО з іншими ДО. 

Базовими властивостями таких ДО є автономність дій, прийняття рішень, 

планування, здійснення впливів на середовище, інтелектуальність на основі 

подання знань і цілеспрямованих проблемно-орієнтованих міркувань. 

Тоді інформаційна система може будуватися за принципами мультиагентних 

систем. 
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ПРОЕКТУВАННЯ IOT-РІШЕНЬ В СИСТЕМІ СУПРОВОДЖЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПИВОВАРІННЯ 

 

Технології у добу інформаційного суспільства перебувають у постійному 

розвитку. Серед трендів ІТ одне з перших місць посідає Internet of things (IoT) – 

система гаджетів (пристроїв), об’єднаних в одну мережу[1]. Під час синергетичної 

роботи ці пристрої обмінюються між собою даними, на основі яких програма 

приймає певні рішення. За допомогою IoT можна автоматизувати процеси як 

комерційні, так й некомерційні.  

Пивоварна галузь може слугувати яскравим прикладом, оскільки виробники 

алкогольних напоїв використовують складні багатоступінчасті процеси, які 

необхідно точно контролювати, щоб забезпечити стабільну якість та 

продуктивність. Зважаючи на це, пивоварні у всьому світі починають 

застосовувати рішення IoT як засіб для підвищення їх продуктивності, усунення 

відходів та кращого смаку пива[3]. 

Щоб підвищити продуктивність виробництва, необхідно створити таку 

комплексну програму, яка б слідкувала за багатьма процесами – так званий The 

internet of beer, технологія якого поширена на пивоварних заводах європейського 

рівня. The internet of beer виконує 3 основні цілі: 

1. Автоматизація та моніторинг виготовлення продукції 

Система повинна мати датчики на кожному етапі пивоваріння. Дані, отримані 

за допомогою вбудованих технологій, дозволяють пивоварам пильно стежити за 

своєю продукцією під час найбільш нестабільних етапів процесу виготовлення 

пива, включаючи відмивання, бродіння та розлив. Під час цих фаз незначні зміни 

температури та щільності можуть мати істотний вплив на загальний смак пива.  

Можливість дистанційного моніторингу та автоматизовані сигнали мають 

вирішальне значення для підтримки ідеального середовища для заварювання. 

Наприклад, Вам потрібно тимчасово покинути виробництво. Щоб віддалено 

стежити за виготовленням продукту, варто лише зайти у додаток на смартфоні, у 

якому відображаються показники усіх процесів.  

Збір та аналіз даних у режимі реального часу дає можливість пивоварам 

відстежувати кожну партію пива на кожному кроці її шляху - від попереднього 

виробництва до відсіку. Цей посилений нагляд може допомогти виявити 

порушення в процесі заварювання, які можуть негативно вплинути на якість пива. 

2. Надійність системи, датчиків й продукції та захист персоналу, машин 

Найголовніше під час використання системи Internet of beer - це забезпечення 
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надійного захисту від несанкціонованого доступу. Якщо зловмисник заволодіє 

доступом хоча б до одного пристрою - він заволодіє і доступом до всієї мережі. 

Наслідки й збитки можуть бути катастрофічними. Тому необхідно мати штат 

спеціалістів із кібербезпеки. Під час поломки у будь-якому пристрою чи датчику, 

або зростанні тиску в баку - система відразу про це повідомить, самостійно 

завершить роботу й перейде в аварійний стан. Це дає змогу зменшити шанс 

нещасних випадків на виробництві. 

3. Зменшення витрат 

Компанія Sugar Creek Brewing, що базується в Шарлотті, штат Північна 

Кароліна, втрачала понад 30 тис. доларів на місяць через накопичення піни в 

процесі виготовлення пива. Невідповідність рівня піни спричиняла 

незбалансовану частку рідини та неправильний рівень заливки. Пиво в цих 

пляшках довелося викинути, що призвело до втрати доходів та прибутку. 

Засновники подолали цю проблему, прийнявши рішення AI, знаючи, що в наші дні 

технологія вирішує кожну проблему. Компанія Sugar Creek Brewing встановила 

датчики Bosch IoT і почала збирати дані за допомогою цих датчиків на платформі 

IBM Watson Internet of Things для кращого розуміння та запобігання цієї проблеми 

з піною[2]. 

Компанія обладнала датчики вздовж виробничих ліній для дослідження часу, 

необхідного для наповнення кожної пляшки. Ці пристрої також відстежували інші 

параметри, такі як температура, тиск, карбонізація та рівень пива. Ці дані 

надходили та аналізувались на платформу IoT IBM Watson (хмарні технології). 

Після цього платформа надавала рекомендації, які заходи необхідно застосувати. 

А скільки ще є проблем в виробництві, для вирішення яких потрібна точність у 

моніторингу? Мережа IoT працює 24/7, щоб дослідити и виявити найбільш 

загальні проблеми. 

Отже, система The internet of beer робить процес пивоваріння набагато легшим 

та майже повністю автоматизованим, додаток для смартфона дозволяє керувати 

процесом виробництва віддалено. Автоматизація зменшує витрати та ризики 

нещасних випадків. Але у цієї системи є й свої мінуси - шанс стати жертвою 

кібератаки хакерів, наслідком якої є великі втрати.  
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СТВОРЕННЯ IOT СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СЕЙСМОЛОГІЧНОЇ 

СИТУАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ОДНОГО З РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

За останні кілька років IoT став однією з найважливіших технологій 21 

століття. Тепер, коли ми можемо під'єднати побутові предмети – кухонні прилади, 

машини, термостати до Інтернету через вбудовані пристрої, можливе безперебійне 

спілкування між людьми, речами(пристроями). 

За допомогою недорогих хмарних обчислень, великих даних, аналітики та 

мобільних технологій фізичні речі можуть обмінюватися та збирати дані з 

мінімальним втручанням людини. У цьому гіперпов'язаному світі цифрові системи 

можуть записувати, контролювати та регулювати кожну взаємодію між 

підключеними речами. Фізичний світ відповідає цифровому світу, і вони 

співпрацюють[1]. 

 Землетрус –  це випадкове стихійне лихо, яке завдає шкоди життю та майну. 

Ми не можемо зупинити чи протидіяти землетрусам, проте ми можемо бути 

своєчасно повідомленими про них. В даний час є численні досягнення, які можна 

використовувати для виявлення маленьких трясок і вібрацій землі. Для того, щоб 

вжити запобіжних заходів, перш ніж відбудуться основні коливання всередині 

землі. Життя можна врятувати, якщо завчасно виявити землетрус. 

Значні сейсмічні процеси існують на заході України, зокрема на Закарпатті, 

де неодноразово були землетруси інтенсивністю 6-7 балів. Епіцентри цих 

землетрусів знаходилися в районах Сваляви, Довгого, Тередасви, Мукачевого, 

Ужгорода[2]. Тому прикладом регіону для створення системи моніторингу 

сейсмологічної активності може слугувати Закарпатська область. 

Найпоширеніший тип IoT-системи, керованої даними, яка інформує про 

стихійне лихо є системи детектування цунамі. Раннє попередження про катастрофу 

допомагає запобігти багатьом втрачених життів та зменшує економічні та 

матеріальні збитки. У прибережних регіонах встановлюються датчики, дані з яких 

потім передаються в віддалений центр обробки даних. Такі центри обробки даних 

виконують поточну оперативну процедуру виявлення руйнівних подій. Методи 

включають ГІС (географічна інформаційна система) для захоплення, зберігання, 

аналізу та реалізації інформаційних сповіщень. 

Повертаючись до моніторингу сейсмологічної ситуації, датчики-

сейсмографи мають розташовуватись у вигляді сітки що вкриває район 

потенційного виникнення землетрусів. Дистанція між датчиками залежатиме від 

точності вимірювань кожного датчику. Розташування у вигляді сітки дозволить 
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використовувати метод тріангуляції для визначення гіпоцентру землетрусу. 

Реалізація датчика – в міру потужний мікроконтролер, з  GSM або супутниковим 

модулем зв’язку. Для вимірювання безпосередньо сейсмічних подій можна 

використати два акселерометри – для вимірювання поздовжнього і поперечного 

прискорення. Конструкція датчика має відповідати УХЛ1 (експлуатація приладу 

на відкритому повітрі з впливом будь-яких атмосферних чинників в помірному і 

холодному макрокліматичних районах). 

Протоколом спілкування між датчиками та центром обробки може слугувати 

MQTT – стандартизований, легкий протокол, що поділяє усіх клієнтів на 

видавців(publisher), та дописувачів(subscriber)[3]. Видавцями слугують датчики, 

підписниками можуть слугувати центр обробки і аналізу, система представлення 

результатів, що може бути просто програмою у смартфоні або веб-додатком. 

 
Рисунок 1 – протокол MQTT [4] 

В Україні станом на сьогодні немає системи оперативного попередження 

про землетруси. Та при підвищенні сейсмічної активності окремих регіонів нашої 

країни, реалізація таких систем може стати просто необхідною для попередження 

загибелі людей та значних економічних і матеріальних збитків. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР З ВИКОРИСТАННЯМ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ 

 

На сьогодні машинне навчання є популярною та перспективною областю 

досліджень. Воно використовується майже в усіх сферах життєдіяльності людини, 

починаючи від звичайного запиту в пошуковій системі до безпілотного 

автономного транспорту. Така б, здавалось, традиційна сфера, як сільське 

господарство не є виключенням. Великі аграрні компанії та холдинги активно 

використовують методи машинного навчання, завдяки чому й мають багато 

переваг, включаючи економію грошей та часу, порівняно з тими, хто використовує 

лише традиційні методи. Також з кожним роком широкого застосування у аграрній 

сфері набувають системи прогнозування врожайності, які базуються на методах 

машинного навчання. Ця робота і присвячена саме таким системам. 

Для прогнозування врожайності в якості вхідних даних було використано 

два показники: кількість внесених мінеральних добрив (кг/га) та середнє значення 

нормалізованого диференційного вегетаційного індекса (Normalized Difference 

Vegetation Index, NDVI), обчислене з 18 по 40 тиждень року на території України 

(приблизно з початку травня по кінець вересня). За рахунок використання малої 

кількості показників – розмірність вхідних даних невелика, що спрощує моделі та 

позитивно впливає на їх точність при вибірці невеликих розмірів. 

NDVI – це показник кількості фотосинтетичної активної біомаси [2]. Для 

розрахунку цього індексу використовуються дані з безпілотних апаратів або 

супутників. Розраховується NDVI за формулою: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
, 

 

де NIR – кількість відображеного інфрачервоного випромінювання, RED – 

кількість відображеного червоного випромінювання. 

Значення індексу NDVI лежить в межах від -1 до 1. Значення індексу для 

рослинності зазвичай лежить в діапазоні від 0,2 до 0,95. Чим краще розвинута 

рослинність під час вегетації, тим вище значення NDVI. Таким чином, NDVI – це 

індекс, за яким можна судити про розвиток зеленої маси рослин під час вегетації 

(рис. 1).   
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Рис. 1. Приклад графічного відображення NDVI на території України з 

дискретною шкалою [4] 

 

NDVI часто використовується по всьому світу для моніторингу засухи, 

моніторингу та прогнозування сільськогосподарського виробництва, надання 

допомоги в прогнозуванні небезпечних зон пожеж і карт наступу пустелі. NDVI 

підходить для глобального моніторингу рослинності, бо дає змогу компенсувати 

зміну умов освітлення, нахил поверхні, експозицію та інші зовнішні чинники [1]. 

Завдяки тому, що відображувальна здатність нерослинних об’єктів не залежить від 

пори року – їх індекс NDVI має фіксоване значення. Отже, NDVI добре підходить 

для оцінки розвитку культур й може використовуватися у системах прогнозування 

врожайності. 

Для створення моделей дані було взято зі звітів Державної служби 

статистики України [3] та супутникових даних NOAA STAR [4] (дані по Україні 

взяті за 1992-2017 роки). У роботі було використано такі методи машинного 

навчання як лінійна регресія та нейронні мережі. У якості культур для 

прогнозування було взято зернові культури, цукровий буряк та соняшник. 

Для прогнозів врожайності та оцінки якості моделей був обраний 2018 рік. 

Результати прогнозування занесені у табл. 1.    
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Таблиця 1. – Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур 
 Реальне 

значення 

(ц/га) 

Лінійна регресія Нейронна мережа 

Прогнозоване 

значення (ц/га) 

Похибка 

(%) 

Прогнозоване 

значення (ц/га) 

Похибка 

(%) 

Зернові культури 47,4 47,39 0 46,0 3,0 

Цукровий буряк 509 600 17,9 479 5,9 

Соняшник 23,0 22,99 0 22,21 3,4 

Таким чином, для зернових культур та соняшника моделі на основі лінійної 

регресії дали максимально точний прогноз, а для цукрового буряку вже мали 

істотну похибку у 17,9%. Середня похибка для моделей склала 6%. Моделі на 

основі нейронних мереж дали невелику похибку в межах 3-5,9%, й середня 

похибка для них склала 4,1%. Слід відмітити, що для цукрового буряку похибка в 

обох моделях була найбільшою. 

Висновки. В роботі розглянуто використання методів машинного навчання у 

сільському господарстві та проведені експерименти щодо прогнозування 

врожайності різних культур. Звернуто увагу на те, що неможливо вказати 

однозначно найкращий метод для прогнозування врожайності, тому дослідження 

ефективності різних методів машинного навчання в аграрній сфері є актуальною 

задачею сьогодення. Недивлячись на узагальненість використаних даних та 

невелику вибірку можна створити доволі точні моделі для прогнозування 

врожайності. Тому вміле застосування різних методів машинного навчання є дуже 

перспективним напрямком. 
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АНАЛІЗ ГОЛОСОВИХ ПОМІЧНИКІВ 

 

Сьогодні, в кожному телефоні, планшеті, комп’ютері, і, навіть, в деяких 

окулярах наявна функція голосового помічника. Дана функція дозволяє: керувати 

з допомогою голосу гаджетом, вводити текст, надавати інформацію користувачу у 

відповідності до його запиту та контексту, спростити пошук даних, за рахунок 

можливості аналізувати минулі запити та за допомогою обробки в реальному часі 

приймати рішення стосовно виводу потрібного запиту. Ще однією із задач 

інтелектуальних помічників є прогнозування дій користувача.  

На даний момент головними розробниками у даній сфері є: Microsoft, Google, 

Apple. Голосові помічники цих компаній інтегровані у найпопулярніші девайси, 

якими користується суспільство.  

Користувачі використовують помічники, через економію часу, зручність, 

понад чверть запитів голосовим помічникам задають користувачі з обмеженими 

можливостями [1].  

На ринку широко застосовуються такі голосові помічники, як:  голосовий 

помічник Siri від компанії Apple, Cortana від компанії Microsoft, GoogleNow, Alexa. 

Ці Системи досить сильно різнять між собою. Різні розробники, різні напрямки 

використання, також різняться операційні системи, у які інтегровані дані 

помічники. Спільним є те, що представлені технології ґрунтуються на 

статистичних моделях: комбінаціях, прихованих марківських моделях і нейронних 

мережах. З проведеного аналізу [1 – 8], встановлено, що труднощами є те, що 

відсутні роботи, в яких був би проведений науковий аналіз існуючих голосових 

помічників та надані рекомендації щодо розширення практики їх використання. 

Таким чином, постає наукове завдання аналізу голосових помічників для рішення 

прикладних задач.  

Siri від компанії Apple — це засіб, який працює у якості мобільного 

помічника і досить розумного навігатора. Siri являє собою значну частину всіх 

операційних систем, створених компанією, таких як: tvOS, watchOS, iOS, 

macOS. Особливістю Siri є наявність голосового інтерфейсу. Siri може відповідати 

на поставлені користувачем питання, запускати певні додатки, шукати 

інформаційну, необхідну людині, та, навіть надавати певні рекомендації. 

Вперше Siri побачив світ у 2011 році, як інтегрована програма в операційну 

систему iOS 5. Першим iPhone з вбудованим голосовим помічником став досить 

відомий iPhone 4S. Далі Siri була інтегрована у третє покоління iPad з операційною 

системою iOS 5.1.1. повноцінною частиною  операційної системи Siri стала з iOS 
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6. У жовтні 2012 року голосовий помічник став невід'ємною частиною мобільних 

операційних систем всіх нових пристроїв від Apple. З 2016 року вона була 

інтегрована і в macOS.  

Siri була розроблена так, щоб користувач міг дуже зручно і просто 

взаємодіяти зі своїм мобільним девайсом. Розробники мали на меті створити такий 

помічник, який би імітував спілкування з приятелем. І цей приятель міг би не 

тільки дати відповідь на поставлене питання, але і замовити столик в ресторані, 

відправити повідомлення іншій людині. Прокласти актуальний маршрут у 

навігаторі, поставити будильник або нагадування. Керування помічником 

спеціально зробили голосовим, щоб людині не прийшлось знову щось запускати 

або вводити вручну. Siri наданий доступ до всіх вбудованих додатків компанії 

Apple, по базам даних яких вона може самостійно шукати інформацію. Щоб 

викликати голосовий помічник потрібно сказати до телефону "Ей, Сірі" або двічі 

натиснути кнопку. 

Основні можливості Siri від Apple [2]: 

 зробити дзвінок людині, яка є в списку контактів; 

 надсилати повідомлення, продиктоване користувачем пристрою; 

 нагадувати про певні події; 

 запустити камеру та зробити знімок за допомогою голосових команд; 

 встановити будильник або запустити секундомір, таймер; 

 шукати інформацію в мережі по висловлену користувачем запитом; 

 відкрити будь-який додаток; 

 знайти ресторан, готель чи будь-яке інше заклад. 

Отже, даний помічник використовується у побуті для швидкого задоволення 

потреб користувача. Звісно, він має досить велику кількість сфер застосування, але 

в більшості випадків, це саме побутові запити. 

Cortana була цифровим помічником для Windows Phone, перед тим як стати 

помічником для Windows 10, Android та iOS. Через низьку популярність 

голосового асистентка на Windows Phone і залишилась відносно невелика кількість 

людей, яка використовує Cortana на своїх персональних комп’ютерах, Microsoft 

прийняла тяжке рішення – перестати конкурувати з Amazon Alexa та Google 

Assistant.  

Спершу Cortana була досить великою частиною Windows 10 – однією з 

основних “фішок” системи, в зараз являється звичайним додатком. Перехід від 

інтегрованої версії до додатка дав можливість Microsoft оновлювати Cortana більш 

регулярно, але це також означає, що компанія може відокремити її від вбудованого 

досвіду пошуку. Cortana вже відокремлена від пошуку, а компанія Microsoft на 

даний момент працює над новим пошуковим інтерфейсом для Windows 10, який 

зосередиться на новому пошуку від компанії Microsoft. Зараз Cortana навіть не 

згадується при налаштуванні Windows 10. 

Коли Microsoft інтегрували Cortana в систему, вони стверджували, що 

асистентку використовували понад 150 мільйонів людей у Windows 10, насправді 

ж, більшість частина людей просто використовувала функцію пошуку за 
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допомогою вводу тексту, а не голосовий пошук Cortana. Цифрові асистенти мають 

набагато більше сенсу як частина спеціально призначеного пристрою, як Amazon 

Echo (смарт-колонка з помічником Alexa), ніж на настільному ПК, і Microsoft, 

нарешті, це визнала. 

Ознаки занепаду Cortana існують щонайменше 18 місяців [3]. Нових версій 

або нового застосування Cortana ніде не було помічено на виставці споживчої 

електроніки (CES) у 2018 році, і єдиним винятком став термостат, який працює під 

управлінням Cortana. Опис цього термостата більше не перераховує Cortana як 

функцію на своїй сторінці. Cortana мала у планах розвитку розширення своїх 

функцій на побутову техніку (холодильники, тостери та багато інших пристроїв), 

але вона ледь дійшла до смарт-колонок. 

Cortana не змогла отримати популярність серед великої кількості населення, 

адже була спершу розрахована на мобільні пристрої, які були не успішним. Але й 

зараз вона може виконати голосові запити пошуку в інтернеті або дати довідку 

стосовно якогось додатку, відкрити додаток на пристрої. 

Alexa – це голосовий асистент, який інтегрований у продукцію компанії 

Amazon (Echo, Echo Dot, Tap), приставки Fire TV та інші [4]. Цікаво те, що 

більшість компаній намагаються вбудувати голосові помічники у всі свої пристрої. 

Таким чином вони створюють величезні розумні “екосистеми”. В ці системи 

можуть входити всі гаджети, такі як: телефон, телевізор, система розумний 

будинок та комп’ютер. 

Хоч ця технологія є досить популярною, в неї є переваги та недоліки.  

 Переваги [4,5]: 

 Швидке керування смартфоном 

 Точні відповіді на питання 

 Відмінно реалізований пошук по найближчих місцях на карті 

 Асистент пам'ятає суть "бесіди" 

 Швидкий переклад 

 Інтерактивність 

Недоліки [4,5]: 

 Перший, і досить вагомий мінус – голосові помічники досить погано 

розуміють українську та російську мови 

 Штучний інтелект голосових помічників не здатен в ідеалі розуміти 

справжню живу мову 

 Голосовий помічник збирає дані про вас, ваші запити. 

GoogleNow. Голосовий помічник від головного пошукового сервісу. 

Аналізує електронну пошту користувача і історію його пошукових запитів. 

взаємодіє з сторонніми додатками: може управляти нотатками в блокноті, 

текстовими повідомленнями і музичним плеєром [6]. 

За даними дослідження агентства Stone Temple [7] та компанії Perficient 

Digital [8], яке полягало у постановці кожному з наведених помічників по 5 тисяч 

загальних питань дозволило виявити найбільш перспективні помічники. Цим 
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самим встановити відсоткове співвідношення питань, які зрозумів голосовий 

помічник та виконаних ним відповідей (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Статистика питань та відповідей голосовими помічниками [9] 

 

Лідером тесту виявилася розробка Google. Даний голосовий помічник 

розпізнав 90 % опрацьованих питань та відповів на 68 %.  

Також, зараз найбільш популярною операційною системою являється 

Android, у яку інтегровано даний помічник, тож більшість людей використовують 

саме голосовий асистент від Google. За допомогою великої кількості користувачів, 

компанії Google легше збирати інформацію та вносити правки у своє творіння. 

Саме цей помічник у більшості випадків виконує поставлену задачу правильно. 

Тож можна зробити висновок, що голосові помічники відіграють досить 

високу роль у повсякденні людини. Ними користується велика кількість населення 

планети як для розваги, так і для роботи, навчання, звичайного пошуку інформації 

і, навіть, можливість керувати власним будинком, який оснащений системою 

“розумний будинок”. Кількість людей, яка користується голосовими помічниками 

що року зростає. Компанії, які розробляють дані технології, постійно 

вдосконалюють дану технологію та інтегрують в неї нові можливості. Разом з тим, 

на даний момент не всі люди усвідомлюють, що завдяки цьому «віртуальному 

другу» можна економити велику кількість часу. Набагато швидше можна щось 

сказати, ніж зробити це вручну.  

Зараз ці помічники роблять помилки, не завжди правильно виконують 

поставлені задачі. В недалекому майбутньому віртуальні помічники стануть 

ідеальними механізмами для контролю життя людини в цифровому середовищі. 

Інтелектуальні асистенти пройдуть шлях від помічників до порадників, а потім до 

представників інтересів користувачів, чітко розуміючи їх цілі. Перспективами 

послідуючих наукових досліджень є адаптація найбільш ефективних голосових 
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помічників для рішення прикладних задач в галузі розвитку штучного інтелекту. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 

ПОВЕДІНКИ КВАДРАТОЇ ПЛАСТИНИ 

 

Анотація – Метою роботи є дослідження особливостей використання 

методів машинного навчання для прогнозування напружено-деформованого стану 

прямокутної пластинки. Для машинного навчання використано методи бібліотек 

мови програмування Python: sklearn і Keras. Побудовано моделі навчання на базі 

штучних нейронних мереж. 

 

В інженерних конструкціях, наприклад в механічних та аерокосмічних 

спорудах, протягом всього періоду їх існування виникають різні пошкодження. 

Можливість якнайшвидше виявити ці пошкодження має вирішальне значення для 

запобігання катастрофічних, екологічних та людських втрат. Методи виявлення 

пошкоджень, засновані на візуальному огляді, ультразвукових дослідженнях, 

рентгенограмі, вимагають попереднього вивчення будови конструкції та можливі 

випадки її пошкодження. У випадку використання великих споруд ці методи 

будуть дуже трудомісткі та затратні. 

Автоматизоване проектування об’єктів сучасної техніки пов’язане з 

необхідністю швидкого прогнозування їх стану або поведінки у залежності від 

геометричних і/або фізико-механічних параметрів. Класичні методи 

математичного моделювання дозволяють робити такі прогнози з необхідною 

точністю. Проте підготовка адекватних математичних моделей та проведення 

відповідних обчислювальних експериментів можуть бути тривалими за часом. 

Можливою альтернативою є розробка методів і моделей машинного навчання, які 

дозволять робити швидкі оцінки необхідних параметрів стану об’єкту та будуть 

слугувати як інтерактивні асистенти у процесі проектування. 

Останнім часом зі зростанням популярності штучних нейронних мереж 

збільшується кількість досліджень щодо розробки моделей та застосування їх 

можливостей у задачах механіки деформованого твердого тіла. Досліджуються 

можливості машинного навчання для розв’язання задач механіки руйнування. 

Зокрема, у роботі [1] для навчання нейронної мережі прогнозувати можливі зони 

руйнування балок використано дані 64 обчислювальних експериментів та 3 

натурних. У роботі [2] раздроблено нейрону мережу, яка базується на фільтрі 

Калмана (англ. Kalman filter), для прогнозування руйнування швидкісної дороги на 

мосту шляхом обробки даних про температуру та коливання.  

Задачу прогнозування параметрів стану об'єкта за його геометричними та 
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фізико-механічними параметрами можна віднести до класу задач регресії. Для 

прогнозування прогину квадратної пластини необхідно враховувати наступні 

параметри: ширину, висоту, модуль Юнга, відношення Пуассона. Так само 

потрібно враховувати умови закріплення пластини: пластина навантажена 

поперечно розподіленим навантаженням на одиницю площі; краї пластини можуть 

бути затиснутими, просто підтримуватися або вільними.  

Для побудови алгоритму прогнозування прогину квадратної пластини 

необхідно розділити вхідні дані на дві частини – числові дані та дані категорій. До 

числових даних відноситься 9 параметрів пластини, що генеруються випадковим 

чином. Дані категорій – всі можливі поєднання граничних умов, що також 

генеруються випадковим чином, в даному випадку їх буде 75. Можливі граничні 

умови такі: вільний край, край, що підтримується, затиснутий (нерухомий) край. 

Можлива будь-яка комбінація граничних умов, виключаючи ситуації з чотирма 

вільними ребрами або одним підтримуваним ребром та трьома вільними. 

Вихідний шар служить для обробки інформації від попередніх шарів і видачі 

результатів. Вихідними даними в представленій роботі є значення отримані в 

результаті об’єднання двох гілок вхідних даних. Модель приймає вхідні дані двох 

гілок і виводить одне значення. В процесі обробки даних також необхідно зробити 

«чистку даних», тобто виключити всі варіанти, що неможливі з фізичної точки 

зору. Вихідну множину значень розділено на дві частини: навчальну і тестову. 

Значення тестової частини використовують для перевірки (у випадку регресійного 

аналізу) точності навчання.  

Для прогнозування поведінки пластини розроблена модель, яка має кілька 

шарів нейронів: шари вхідних нейронів (окремо для числових параметрів і умов 

закріплення), нейрони вхідних шарів поєднується з прихованим шаром нейронів; 

далі зовнішній шар нейронів з лінійною функцією активації формує регресійну 

оцінку вектору, що описує напружено-деформований стан пластини. 

Процес навчання здійснюється на навчальній вибірці, яка включає вхідні 

значення і відповідні їм вихідні значення набору даних. В процесі навчання 

нейронна мережа знаходить залежності вихідних полів від вхідних. У результаті 

обробки даних отримаємо модель, що дозволяє робити миттєву оцінку напружено-

деформованого стану пластини. Можливим способом підвищення точності 

результатів є оптимізація структури  моделі та її параметрів, наприклад із 

застосуванням генетичного алгоритму. 
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APPLICATION OF MACHINE LEARNING IN THE FIELD OF 

CYBERSECURITY 

 

The society advances into the Information Age, and more of the valuable 

information is stored or processed on digital systems. As more valuable assets are 

accumulated in cyberspace, it is getting more appealing for adversary agents, or 

malicious users, to breach these digital systems to gain access to, modify or destroy 

valuable information without authorization. As a result, the safety and security of digital 

systems are becoming more important, with each year seeing the rise of the market share 

of the cybersecurity field, which has grown significantly over the past decades.  

As the defense side is becoming more apt to react to threats, so too, the attacking 

side is adopting more complex and sophisticated approaches. Currently, the situation 

seems to favor the attacking side, as the space of possible attacks far surpasses the general 

ability of security experts to effectively predict these potential attacks and prevent them. 

In other words, it is substantially easier to design an attack than create rules to defend 

against it.  
 

 
Figure 1 – Difference between regular programming and machine learning 

 

Meanwhile, the security of digital systems, as in antivirus software, network 

threats identification, malware analysis, etc. has been traditionally enforced by manually 

crafted rule-based approaches, resulting in mixed effectiveness. For instance, even the 

most advanced commercial antivirus software with dynamic malware analysis 

capabilities is relatively easy to bypass due to its rule-based nature [1]. 

In contrast, applying non-rule-based approaches, and particularly machine 

learning (ML) methods, to certain problem domains, has proved to be highly effective. 
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Machine learning is defined as the approach of using algorithms and statistical models to 

allow computer systems to perform a specific task without using explicit instructions, 

relying on patterns and inference instead [2]. A schematic view of the difference between 

the rule-based and the machine-learning approaches are drawn out in Figure 1. Again, 

instead of manually defining rules by which the program (a security application in this 

case) works, a program is derived from the data and the desired result automatically. This 

approach is promising due to the above-mentioned concern that it could be difficult to 

manually devise an effective set of rules for securing a given system. 

There are multiple potential areas for the application of machine learning methods 

in the context of cybersecurity, and all of these areas are based on several general tasks 

that ML methods are effective at. Following is a non-exhaustive list of such broad tasks 

[3]: 

1. Regression (or prediction) — the task of predicting the next value based on 

the previous values.  

2. Classification — the task of separating things into different categories.  

3. Clustering — similar to classification but the classes are unknown, 

grouping things by their similarity.  

4. Association rule learning (or recommendation) — the task of 

recommending something based on the previous experience.  

5. Dimensionality reduction — or generalization, a task of searching common 

and most important features in multiple examples.  

6. Generative models — the task of creating something based on the previous 

knowledge of the distribution. 

The interest of the authors is to survey existing machine learning applications in 

the cybersecurity field (such as spam filtering [4]), analyze trends, identify limitations 

and find promising directions for further work. 
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MODEL OF THE PROCESS OF OPTIMAL PLANNING OF THE MODULAR 

STRUCTURE OF AN INFORMATION SECURITY SYSTEM 

 

For the current stage of development of the theory and especially the practice of 

information protection (IP) it is characterized by a paradoxical situation: on the one hand, 

increased attention to security of information objects, a significant increase in the 

requirements for IP, the adoption of international standards in the field of information 

security (IS), growing costs of providing protection, on the other – as ever-increasing 

damage caused by owners of information resources, as evidenced by regularly published 

data about the damage to the global economy from cyber-attacks. 

The analysis showed that modern approaches to information protection organization 

do not fully ensure the fulfillment of the requirements for the protection of information. 

The main focus of finding ways to protect information is to increase the consistency of 

approach to the problem of information protection [1]. The main disadvantages of widely 

used SIP are determined by the the current rigid principles of architecture and by using 

mainly a defensive strategy to protect against known cyber threats. Critical situation in 

the information security sphere is compounded by the use of the global network for 

external and internal electronic transactions of the enterprise and the emergence of 

previously unknown types of destructive information impacts. 

Therefore, for the successful use of modern information technologies [2] it is 

necessary to manage effectively not only the network, but also the security of the 

network. the System that implements management of information security needs to work 

offline, it is also necessary to develop a process model of rational planning of the modular 

structure of the system of information protection (SIP) and the method of forming a 

rational complex of means of protection.  

In view of the need to maximize structuring of a system and solutions, three-tier 

security model [3] is proposed, which satisfies all the conditions of its development, 

operation and improvement. One of the main advantages of the presentation SIP as a 

hierarchy of functionally independent levels is a significant simplification of system 

design because now the designing of one multifunctional and complex system can be 
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decomposed into several finished design stages of much less complicated systems for 

each level separately and the final phase of the control of the integrity of the protection 

system during the transition from level to level. In the case where the integrity of the 

protection system is preserved, SIP in general can be considered as comprehensive. 

The problem of ensuring the integrity of the protection system under the proposed 

model of SIP adopts a clear and visual form, as already mentioned, it is ensuring the 

exercise of protection functions at each level of the model SIP and the integrity of the 

protection functions during the transition from level to level. It is obvious that the 

maximum degree of complexity of SIP is achieved in the case when the applied technical 

tools, solutions and methods ensure the protection of each level in accordance with the 

most stringent requirements and all technical tools which are used with SIP demonstrate 

their functionality in each level of the model. It is evident that building of so "integrated" 

SIP is possible only with unlimited project resources. Therefore, in practice, it is 

necessary to find a, most importantly, a reasonable compromise between the 

"complexity" of the system, i.e. its functional fullness, and total cost of its construction 

and operation. Three-tier security model is the basis for the development of information 

security: the first level – perimeter of object protection - set of functional subsystems, 

including protection from external intrusion of an intruder and potential threats of the 

remote user; the second level - set of the means of protection of the network segment 

from both local and remote network intrusions; the third level includes a set of tools for 

the protection of individual personal computer or server. 

In the process of organizational-technical management, planning IP as a management 

function is a process of successive removal of uncertainty regarding the structure and 

composition of the protection products in SIP. The planning process Ppl of rational sets 

of means of protection (MOP) is characterized by the expression 

 

rSP  Fpl  

 

where F - many functional subsystems for the level of protection. 

Sr - the selected set of security controls. 

The first stage specifies a set of functional subsystems forming the level of protection, 

the result of planning is command information, which contains specific data on the 

allocated resources, directed on achievement of target state of SIP.  

The decision-making process about the choice of a rational variant of a set of MOP 

for the level of protection is a function of transformation of the substance of information 

about the requirements to the protection means, including the characteristics of the means 

of protection in the best subset of the set of the choices SS  .  

Many options set  Rr1 S,,S,,SS  , where R - the number of alternative sets of 

options from which choices have been made. 

To select a rational variant of the set of the means of protection the objective function 

J is used: 
J(S)Sr   
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A set of information allowing you to compare versions of the sets - features of the 

means of protection of functional subsystems for the level of security - many W, 

including two subsets: 

l
W

l
W pr  and lW

l
W 

i
 

Where 
l

Wpr  – the value of the means of protection "protection of information"; 

l
W

i
 – the value of the means of protection of "costs" for the l-th functional subsystem 

On the basis of morphological approach, the decision-making model for choice of a 

rational variant of the set can be represented as a tuple: 

 

PROF:  )S(SJ,,WSRFP rls  ,,,, , 

 

where P – the purpose of the decision;  

F – the source data for the generation of variants of a set of the means of protection: 
 LFFFFF ,,,,, l21   

 

sR   – rule of generation of the options set, which can be represented in analytical 

form as a vector product of sets 

 

LFFFFS   l21
 

 

where Fl – set consisting of the means of protection of the l-th functional subsystem 

 
llKll1ll ,,, AAAAF m2 ; 

 

S – variety of generated set options; 

Wl – data for the selection of rational options; 

J – objective function for choice of a rational set of the means of protection (rule of 

choice); 

Sr – rational set of the means of protection. 

It is noted that in the conditions of the automated control and the use of expert 

information in decision-making process we can speak (even in the case of formal rule of 

choice) about rational, but not optimal solution [4]. 

In accordance with a three-level security model, basis of rational planning of the 

modular structure of the SIP are the functional requirements to a set of the means of 

protection (MOP) for each level, which are formulated on the basis of normative 

documents, in accordance with the level of criticality of processed information. 

Alternative means of protection for each functional subsystem of a set of means of 

protection are chosen based on these requirements. There are a lot of the variants of the 

sets certified according to the required protection class. Comparison of the sets of the 

means of protection is proposed to do using quantitative measure. 
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To solve the problem of selection of rational variants of sets of the means of 

protection forming levels of protection is developing, a method of knowledge processing 

is being developed using non-formalized experience of experts in the field of IP, which 

converts information about the characteristics of the means of protection from the 

knowledge base and output decisions in an analytical form - a method of forming a 

rational complex of means of protection for SIP [5]. 

Conclusions. 

Under the proposed model, the security problem can be solved by separation of 

requirements and, accordingly, the functionality for each of the levels of protection of 

SIP in relation to each group of information resources and means of protection. To make 

it all is possible because within one level the requirements to information protection are 

“in the same coordinate system”. In this case, if information resources and MOP in any 

element of ISare clearly not physically separated, within the SIP it is necessary to 

evaluate the possibility of separating these resources at each level of the system. If within 

a single level segment information fails, the system requirements for this level obviously 

needs to be built based on the requirements for information protection with the highest 

degree of confidentiality. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОЇ БАЗИ УКРАЇНИ В 

СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Право на захист персональних даних та конфіденційність є старим 

основоположним правом людини, яке отримало нову та особливу актуальність з 

поширенням і розвитком інформаційних технологій.  

Суть проблеми полягає в тому, що при використанні Інтернету або мобільних 

телефонів значні обсяги персональних даних часто обробляються, а буває і 

передаються, без чіткої згоди чи навіть інформування про їх обробку. 

Актуальність теми обумовлена тим, що наразі ми все більше і більше 

стикаємося з помилками при наданні персональних даних, тому потребується 

детальний аналіз чинного законодавства на предмет виявлення проблем захисту 

персональних даних в Україні. У разі відсутності чіткого механізму детального 

регулювання питань збирання, використання і знищення персоніфікованої 

інформації існує ризик порушення права на приватність такої інформації. 

Правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, 

регулюються Законом України «Про захист персональних даних». Цей Закон 

спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, 

зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою 

персональних даних. Він поширюється на діяльність з обробки персональних 

даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих 

засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи 

призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів.  

Відповідно до Закону персональними даними є відомості чи сукупність 

відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована.  

Право на захист персональних даних є одним з фундаментальних прав 

людини. Конституцією України закріплено положення про те, що ніхто не може 

зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, не допускається збирання, 

зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без 

її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної 

безпеки, економічного добробуту та прав людини [1]. 

Окрім цього Закону та Конституції, законодавство про захист персональних 

даних складають Закон «Про інформацію» [2], інші закони та підзаконні 

нормативно-правові акти, міжнародні договори України, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України. 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

272 

 

В Україні не встановлено чіткого переліку відомостей про фізичну особу, які 

є персональними даними, для можливості застосування положень Закону до 

різноманітних ситуацій, в тому числі при обробці персональних даних в 

інформаційних базах і картотеках персональних даних, які можуть виникнути в 

майбутньому, в зв'язку зі зміною в технологічній, соціальній, економічній та інших 

сферах суспільного життя [3]. 

Регулювання відносин у сфері персональних даних в Україні традиційно 

проводиться із запізненням в порівнянні з Європейським союзом, модель 

регулювання якого була взята за основу в Україні. У зв'язку з цим необхідний 

новий підхід до регулювання персональних даних в Україні, заснований на 

вивченні досвіду зарубіжних країн, щоб забезпечити і захист прав суб'єктів 

персональних даних, і виконання міжнародних зобов'язань України в даній сфері. 

Шляхами досягнення цієї мети має стати:  

1) зміна підходу до визначення персональних даних в цілях можливості 

віднесення до персональних даних інформації, що дозволяє втручатися в приватне 

життя фізичної особи з її допомогою; 

2) встановлення вимог до порядку обробки інформації, яка не є 

персональними даними, але в результаті обробки якої (в тому числі 

автоматизованої) можливо отримати персональні дані; 

3) зміна підходів до адміністративної, кримінальної та цивільно правової 

відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних; 

4) встановлення вимог до оператора персональних даних щодо розкриття 

інформації про витоки персональних даних; 

5) наділення уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних 

даних в України додатковими контрольно наглядовими повноваженнями; 

6) створення системи довірчого управління персональними даними на основі 

єдиного засобу ідентифікації і автентифікації фізичних осіб. 
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ COOKIE 

ФАЙЛІВ 

 

Весь світ невпинно інформатизується, а все те що зберігалося на папері 

невпинно переходить у інформаційний простір - всесвітню мережу Інтернет. 

Кожного дня кількість користувачів світової павутини зростає, і одночасно з цим 

зростає й кількість загроз, що можуть бути реалізованими по відношенню до цих 

користувачів.  

Одним із головних аспектів, який є істотним для доступу до веб-ресурсів є 

необхідність створення безпечної та, одночасно, зручної користувацької системи, 

при якій користувачам, під час доступу до веб-ресурсів не буде необхідно 

ідентифікуватися та авторизуватися при кожному сеансі, для того щоб отримати 

доступ для роботи з сервісом. Це включає в себе доступ до облікових записів в 

соціальних мережах, доступ до стрімінгових сервісів, доступ до робочих 

інструментів, що необхідні для користувача, тощо. Рішення, що було  розроблене 

для вирішення цієї ситуації, яке використовується і є найпопулярнішим методом 

відновлення сесії користувача є зберігання, так званих, cookie-файлів у веб-

браузері на користувацькому пристрої [1].  

 

На початку роботи з веб-сайтом сервер відправляє запит на зберігання 

унікального cookie запису, а веб-браузер зберігає його (Рисунок 1). Якщо 

користувач авторизується на даному веб-сайті, то сервер знаходить у своїй базі 

Рисунок 7 – Схема роботи cookie 
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даних унікальне значення цього користувача і присвоює йому унікальні значення, 

які можуть бути особистими даними цього клієнту, що той згодився надати цьому 

сервісу.  При подальшій роботі з веб-сайтом, веб-браузер клієнтського пристрою 

надсилає цей cookie файл, для того щоб ідентифікувати користувача і прибрати 

необхідність повторної авторизації. 

Цей механізм є дуже зручним, проте він має ряд проблемних місць, що 

можуть бути використаними зловмисниками для своїх цілей. Основним сценарієм 

розвитку подій є викрадення cookie, та використання їх для того щоб отримати 

несанкціонований доступ до даних певного користувача. Це може порушити 

цілісність, конфіденційність та доступність до інформації, що є великою 

вразливістю, з якою сучасне суспільство має стикатися в повсякденному житті. 

Проблема захисту персональних даних піднімається на міжнародному рівні. 

Європейський Союз посилив та уніфікував захист персональних даних за 

допомогою збірки правил, що називається «General Data Protection Regulation» 

(GDPR) [2], яка була прийнята 27 квітня 2016 року. Під дією цього «Загального 

регламенту захисту даних» компанії зобов’язуються виконувати ряд правил, по 

відношенню до персональних даних користувачів. Одне з цих правил стосується 

cookie-файлів. Компанії зобов’язуються запитувати користувача чи погоджується 

він використовувати механізм cookie, перед доступом до ресурсу, а також 

інформувати користувачів для чого, і як будуть використовуватися їх дані. 

Однією з головних вразливостей, що зараз існують у просторі роботи з cookie 

є доступ розширень та додатків, що встановлюються у браузери. Зараз існують 

сотні тисяч розширень для веб-браузеру Google Chrome. Компанія Google 

займається цим питанням і намагається перевіряти їх, проте недостатньо інформує 

користувачів про можливі проблеми, що пов’язані з безпекою даних. Такі 

розширення мають доступ до cookie, та можуть без відома користувачів 

передавати ці дані на сервери зловмисників, які потім за допомогою cookie можуть 

отримувати доступ до даних користувача. 

Частковим вирішенням цієї проблеми може стати використання 

розробленого розширення для веб-браузера Google Chrome, що спостерігає за 

активністю інших браузерних розширень. Крім того, перевіряє їх при встановленні 

і, при необхідності, попереджує користувача про можливу небезпечну активність 

розширення. Програмна розроблена за допомогою мови програмування Javascript 

та може бути розміщене на Chrome Web Store у вільному доступі. Це є простим, 

економним та достатньо ефективним рішенням, що значно зменшить кількість 

вразливостей для користувачів мережі Інтернет. 
 

Список використаних джерел:  
1. HTTP cookie [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

2. General Data Protection Regulation GDPR [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://gdpr-info.eu/ 
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СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВІВ СОЦІАЛЬНОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ 

 

Анотація. В роботі розглянуто види загроз на людей засобами соціальної 

інженерії, створена модель зловмисника, що використовує методи соціальної 

інженерії використовуючи так званий людський фактор. 

Ключові слова: соціальна інженерія, людський фактор, атака, вразливість, 

соціальний інженер, несанкціонований доступ. 

 

На сьогоднішній день соціальна інженерія – це один з найнебезпечніших 

методів впливу на людину та шлях для несанкціонованого отримання інформації. 

В його основі лежить так званий людський чинник, адже як відомі в будь-якій 

інформаційній системі найслабшою частиною є людина. 

Можна виділити такі загрози соціальної інженерії: 

 несанкціонований витік інформації з обмеженим доступом; 

 обхід засобів захисту від витоку інформації; 

 порушення авторських прав на інформацію; 

 шахрайство з інформаційними активами; 

 шахрайство пов’язане з фінансовими активами; 

 нецільове використання інформаційних ресурсів організації; 

 порушення роботи або пошкодження IТ-інфраструктури організації 

або підприємства; 

 модифікація або знищення інформації з обмеженим доступом; 

 запуск небезпечного ПЗ; 

 несанкціоноване надання додаткових прав доступу до інформації або 

автоматизованої системи. 

Зловмисники можуть, зокрема, застосовувати такі види атак, як введення в 

оману (поєднуються прийоми видавання себе за іншу особу, відволікання уваги, 

створення умов для психологічного перевантаження), розсилання спаму 

(наприклад, політичної, комерційної, та інші види реклами або повідомлень іншого 

роду особам, які не виявляють бажання їх отримувати), спонукання до звернення 

про допомогу у вирішенні певних проблем (так звана обернена соціальні 

інженерія), прямий або опосередкований шантаж, користуючись такими методами, 

як: претекстінг, фішинг, булінг, вішинг, фармінг та інші.[1] 

Існують надзвичайно різноманітні методи соціальної інженерії і після 
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проведених експертами досліджень [2], це дозволяє стверджувати нам про їх 

ефективність з кожного вектору нападу. 

Розрізняють наступні головні вектори нападу, які використовуються при 

проведенні атак за допомогою соціальної інженерії: 

 он-лайн (через мережу інтернет); 

 телефон; 

 аналіз сміття; 

 фізичні підходи; 

 особисті підходи; 

 реверсивна соціальна інженерія. 

Одним з головних аспектів соціальної інженерії є полегшення доступу до 

інформації або безпосередньо отримання необхідної інформації, цими питаннями 

займається соціальний інженер. 

Створюючи модель фахівця з соціальної інженерії, ми отримуємо: фахівця 

широкого профілю, який зазвичай володіє нестандартним способом мислення, 

гнучким розумом, використовує методи омани, психологічний вплив, 

переконання, гарні манери в спілкуванні, позитивні та негативні якості людини для 

того, щоб змусити інших робити те, що вони не робили б зазвичай для незнайомої 

людини. 

При цьому, з точки зору інформаційної безпеки, соціальний інженер – це: 

 порушник інформаційної безпеки; 

 володiє навичками соцiальної iнженерiї, обману та шахрайства; 

 вмiє психологiчно впливати на людину, цим самим манiпулювати нею 

та спонукати її до певних дiй; 

 навчений збирати необхiдну iнформацiю будь-якими доступними 

засобами; 

 найбiльш корисно використовує всю інформацію, якою володіє; 

 має глибокi знання в галузі інформаційних технологій, iнформацiйної 

безпеки,  комп’ютерних систем та мереж. 

Створюючи канали витоку інформації [3], соціальний інженер буде 

намагатися, в першу чергу, отримати наступні данні: 

 будь-якi паролi, авторизацiйнi ключi, кодовi слова, пiн-коди, секретнi 

вiдповiдi, тощо; 

 данi про структуру органiзацiї, наявнiсть та назви вiддiлiв i пiдроздiлiв; 

 внутрiшнi телефоннi номери спiвробiтникiв та керiвникiв, номери 

внутрiшнiх офiсiв, вiддiлiв; 

 iнформацiю про комп’ютернi системи, мережi, алгоритми обробки та 

передачi iнформацiї, назви, версiї, модифiкацiї операцiйних систем; 

 наявність та версії систем управління базами даних та програмним 

забезпеченням; 

 мережевi iмена серверiв та комп’ютерiв, IР-адреси, способи i реквiзити 
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вiддаленого доступу, тощо; 

 особисту iнформацiю; 

 особистi телефоннi номери (домашнi або мобiльнi), номери 

соцiального страхування, паспортнi данi; 

 конфiденцiйну або секретну iнформацiю про продукти компанiї, 

стратегiчнi плани, вихiднi коди пiдприємства, комерцiйну таємницю, 

нематерiальнi активи, договори, документи тощо. 

Таким чином, для боротьби з зловмисниками, що використовують соціальну 

інженерію, пропонується використовувати наступні методи протидії:  

 розробка політики безпеки; 

 навчання співробітників навичкам для розпізнавання соціального 

інженера, виявляти підозри при спілкуванні з людьми, яких вони не знають 

особисто; 

 розробка продуманої політики класифікації даних; 

 забезпечення захисту інформації про клієнтів за допомогою 

шифрування даних або використання програм розмежування доступу; 

 сувора заборона персоналу обмін паролями або використання 

загального; 

 заборона на надання інформація з відділу з секретами кому-небудь, не 

знайомому особисто або не підтвердженим особистостям будь-яким способом; 

 використання особливих процедур підтвердження для всіх, хто 

запитує доступ до конфіденційної інформації. 

Також необхідно приділити велику увагу навчанню персоналу, створенню 

відповідних курсів та тренінгів, які спрямовані на розпізнавання даних методів 

співробітниками [4]. 

Підсумовуючи, можливо зробити висновок, що найголовніше є необхідність 

комплексного підходу до побудови: фізичної безпеки, баз даних, комп’ютерних 

мереж, мережевих додатків, ПЗ. Адже навіть при вдалій спробі дізнатися певну 

конфіденційну інформацію у людини, це не призведе до несанкціонованого витоку 

інформації. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Дослідження та розробки у сфері стеганографії стають все більш 

популярними в сучасному інформаційному просторі поруч з широким 

використанням цифрових форматів мультимедіа  та уже існуючими проблемами 

управління цифровими ресурсами і контролю використання прав власності на 

комп’ютерні файли [1]. 

В даний час для боротьби з прихованим каналом витоку даних більшість 

DLP-систем забороняють установку відомих стеганографічних програмних засобів 

на робочі станції користувачів. При цьому такі програмні засоби зазвичай 

визначаються за відомими контрольними сумами або хеш-значеннями, що 

обчислюються за цими файлами. Однак, з огляду на поліморфізм, властивий 

сучасному програмному забезпеченню, а також легкість реалізації принаймні 

примітивних методів приховування, навряд чи можна вважати такий метод 

боротьби зі стеганографічними каналами витоку надійним. Куди більш 

перспективним виглядає застосування методів і алгоритмів стеганографічного 

аналізу, якому повинні піддаватися дані, що виходять за межі мережі, що 

захищається. Однак в даний час більшість поширених версій систем захисту від 

витоків або взагалі не включають до свого складу модуль стеганографічного 

аналізу, або даний модуль поставляється з ними в деактивованому стані. Такий 

стан справ, судячи з усього, пояснюється дуже великим числом помилок (в тому 

числі великим числом помилкових спрацьовувань), що виникають при активації 

або включення даних модулів [2] . 

Розробка стеганографічного програмного забезпечення (ПЗ) – процес 

багатогранний та складний, тому важливо розбити його на декілька етапів, 

кожному з яких потрібно приділити чимало уваги. 

1. Перш за все, потрібно встановити мету розробки програмного 

забезпечення – наприклад, продукт, що буде призначений для особистого 

користування, може бути оформлений у вільному вигляді, не обмежуючись 

певними стандартами. 

2. Наступним і, мабуть, найважливішим етапом є вибір стеганографічного 

методу, який буде реалізовуватися. Для цього спочатку потрібно вибрати тип 

контейнеру (формат файлу) – текстовий, звуковий, графічний чи відео файл [3]. 

Для порівніння можна використовувати такі критерії як відносна інформаційна 

місткість, абсолютна інформаційна місткість, можливість приховування як у 
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часовій, так і у частотній області, технічна складність процесу стеганографічного 

перетворення [4]. Потім потрібно вибрати один із методів, який можна застосувати 

до обраного типу контейнеру. Також варто відзначити, що цей метод можна 

оптимізувати. Так, наприклад, якщо мова йде про метод LSB, суть якого в 

приховуванні інформації в один із 8 бітів, що відповідають за колір пікселя, то є 

можливість збільшити ефективність до 5 разів, оптимізувавши таким чином, щоб 

інформація приховувалася не в один із восьми бітів, а в п’ять. Загалом, оптимізація 

методів стеганографії може проводитися по різних його параметрах, тому цей 

напрям є цікавим з наукової точки зору. 

Важливим моментом для інформаційної безпеки є той факт, що 

стеганографічні методи можна поєднуватися з криптоалгоритмами – поєднання 

цих двох напрямів робить спектр програмного забезпечення ще більшим, що 

позитивно відбивається на ефективності стеганографічних систем захисту 

інформації 

3. Далі потрібно обрати технологію розробки ПЗ. На практиці 

використовуються технології структурного або об’єктно-орієнтованого 

програмування. Кожна з них має свої особливості, переваги і недоліки, провівши 

аналіз яких можна зробити висновок про доцільність використання тої чи іншої 

технології. Один з прикладів порівняння наведений нижче: 

 
Рис. 1. Порівняльна складність вихідного тексту двох програм, що мають 

однакову функціональність, але реалізованих по-різному:  

згідно об’єктно-орієнтованого та структурного підходів 

 

4. Наступне, що треба зробити, – обрати мову програмування. При розробці 

програмного забезпечення після обрання алгоритму слід встановити, які із 

численних наявних на ринку чи у вільному доступі засобів розробки надають 

достатні можливості для реалізації цього алгоритму у програмних кодах. Слід 

відмітити, що різні засоби розробки, чи навіть цілі мови програмування, з самого 

початку свого створення мали різне призначення і деякі з них є спеціалізованими, 

тобто пристосованими до виконання лише певних задач окремих прикладних 

галузей, а деякі – засобами загального призначення. Серед останніх можна 

виділити такі, що містять окремі уже готові, більше чи менше пророблені, 

Складність 
сприйняття 
людиною

Об'єм програми (наприклад, число рядків коду)

Структурна 
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програма
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компоненти для вирішення заданої прикладної задачі, а також такі, в яких таких 

компонентів немає. Також важливим фактором при виборі засобів розробки 

виступає його популярність (зокрема, мови програмування), тобто поширеність 

фактів застосування цього засобу у професійній діяльності. Спеціальних мов 

прогумування, призначених для створення стеганографічних систем не існує, тому 

слід використати одну із мов загального призначення, найпопулярнішими з яких 

на сьогоднішній день є С/С++, Java, C#, Delphi. Кожна з них має свої особливості і 

вибір тої чи іншої мови програмування залежить від обраного раніше 

стеганографічного методу. 

5. Завершальним етапом перед початком безпосередньої розробки продукту 

є вибір середовища програмування. Одним з найпопулярніших є середовище 

Microsoft Visual Studio, проте не слід забувати про такі альтернативи як NetBeans, 

Eclipse CDT чи CodeLite. 

Розбиття процесу розробки стеганографічного ПЗ на етапи, описані вище, 

дає змогу комплексно підійти до цього питання та чітко проаналізувати 

найважливіші складові цього процесу. У результаті це полегшить розробку та 

помітно відіб’ється на ефективності розроблених продуктів. 
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АТАКИ НА МОДУЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АБОНЕНТІВ 

 

У вересні 2019 року громадськості було розкрито кібератаку під назвою 

Simjacker. Її відкриття вивело на новий рівень концепцію використання 

вразливостей модулів ідентифікації абонентів (SIM). Атака уможливила 

отримання контролю та зловживання безпрецедентною кількістю SIM-карт; більш 

того, характер атаки такий, що використовувати її однаково нескладно на всіх без 

винятку сучасних моделях смартфонів, які використовують певне заводське 

програмне забезпечення. Зовсім скоро було також виявлено ще одну дуже схожу 

атаку, "WIBattack". З часу оголошення вразливості було випущено чимало 

програм, які покращують захист від вразливості, запобігаючи більшості можливих 

атак що використовують концепцію Simjacker та перевіряючи налаштування 

безпеки пристроїв [1]. 

Simjacker дозволяє зловмисникам віддалено компрометувати смартфони 

користувачів і шпигувати за тим що відбувається у пристрої. Вразливість 

використовує функції браузера S@T, який можна знайти на SIM-картках 

постачальників телекомунікаційних послуг принаймні в 30 країнах світу. 

Категорія найбільш уразливих користувачів - це власники пристроїв Apple, 

ZTE, Motorola, Samsung, Google та HUAWEI. Це пояснюється тим, що 

вищезазначені компанії є найбільш розповсюдженими марками смартфонів. 

Насправді не має значення, яким пристроєм жертва  користується. За даними 

експертів, які виявили дану проблему, "певна компанія, яка тісно співпрацює з 

державною владою декількох держав активно використовує Simjacker для 

проведення реальних атак". Якщо вірити нерозкритим джерелам експертів, за 

останні два роки вразливість Simjacker допомогла шпигувати за користувачами у 

ряді країн [2]. 

Використовуючи легко доступний GSM-модем, зловмисники мають змогу 

надсилати на пристрій жертви підроблене повідомлення OTA SMS (технологія 

OTA дозволяє постачальнику телекомунікаційних послуг дистанційно керувати 

SIM-карткою, відправляючи спеціальні повідомлення для завантаження та 

активації послуг на мобільному пристрої), що і міститиме шкідливий код. За 

допомогою таких повідомлень зловмисники можуть: 

•     отримати місце розташування пристрою та його IMEI; 

•     надсилати підроблені повідомлення від імені жертви; 
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•     проводити спостереження за діями користувача; 

•     встановлювати зловмисне програмне забезпечення на компрометовані 

смартфони користувачів (для цього відкриваються шкідливі сторінки в браузері); 

•     від'єднувати SIM-карту; 

•     відстежувати мову та рівень заряду пристрою. 

Ця атака також унікальна тим, що її не можна виявити антивірусним 

програмним забезпеченням, оскільки вона містить ряд інструкцій, яким SIM-карта 

повинна мати змогу виконувати так чи інакше [3]. 

Схема атаки представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 8. Схема атаки Simjacker 

 

Вразливим до подібних атак, крім браузера S@T, є також бездротовий 

Інтернет-браузер SmartTrust (WIB), яким так само користується значна кількість 

операторів зв'язку [1]. Це програмне забезпечення використовується для надання 

користувачам динамічного меню функцій SIM-картки - наприклад, коли 

користувач намагається запросити звіт про залишок коштів на поточному рахунку 

за допомогою програм типу SIM Toolkit, за цю операцію буде відповідати WIB. Це 

можна охарактеризувати як вбудований WAP-браузер, оскільки він також 

використовує WML (Wireless Markup Language). Атака через WIB отримала назву 

"WIBattack" [2]. 

Команда експертів з питань телекомунікаційної безпеки Security Research 

Labs випустила спеціальні додатки з моменту відкриття вразливостей Simjacker та 
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WIBattack. До них відносяться, з-поміж інших, SIMTester та SnoopSnitch. Перший 

- це програма для Windows, яка перевіряє UICC на предмет вразливості до 

Simjacker. Другий - мобільний додаток, який можна встановити на пристрої з 

правами адміністратора і перевірити їх на цілий ряд недоліків у налаштуваннях 

безпеки UICC та мобільної мережі [3]. Дані, отримані з цих додатків, 

використовувались для вивчення поширення атак, пов'язаних з Simjacker. 

Експерти отримали результати майже 1000 тестів, виконаних за допомогою 

програми SIMTester. Вони виявили, що у Західній Європі та Північній Америці 

більше половини постачальників телекомунікаційних послуг вже не постачають 

застосунки S@T і WIB. 

 У 9,4% тестованих SIM-карт встановлено застосунок S@T. 

 Підмножина в 5,6% є вразливою для Simjacker, оскільки рівень 

їхнього захисту від несанкціонованих OTA SMS був встановлений на нуль. 

 У 10,7% встановлено застосунок WIB. 

 Підмножина 3,5% вразлива до нападу в стилі Simjacker за допомогою 

застосунку WIB. 

 Загалом 9,1% тестованих SIM-карт були вразливими до атак проти 

S@T або WIB [3]. 

Крім того, інформація, зібрана з тестів, виконаних за допомогою додатку 

SnoopSnitch, виявила досить незначну частину користувачів, які отримують SMS-

повідомлення типу OTA (повідомлення які власне і необхідні для атаки Simjacker 

або WIBattack) частіше, ніж один-два рази на рік. Ситуація ж в інших регіонах має 

більш серйозний характер, оскільки, наприклад, у більшості країн Східної Європи 

STK та SMS-повідомлення OTA використовуються практично всіма 

постачальниками телекомунікаційних послуг [2]. 

Співробітники компанії SRLabs, які займаються аналізом вад у кібербезпеці 

систем, вважають, що для зловмисників у мобільних мережах Simjacker є менш 

привабливим, ніж напади по SS7 або соціальна інженерія спрямована на 

присвоєння SIM-картки. У порівнянні з останніми, які постійно виявляють у 

досить великій кількості, атаки Simjacker поки що трапляються відносно 

випадково [3]. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА 

ДОКУМЕНТООБМІНУ НА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА 

ДОПОМОГОЮ КРИПТОГРАФІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇЇ BLOCKCHAIN 

 

Анотація: 

Розробка програмного забезпечення з використанням ЕЦП, Mobile ID та 

технологією blockchain Технологія blockchain є універсальним способом 

зберігання і обробки інформації майже в будь-якій сфері діяльності, що сприяє 

формуванню нових крипто-інститутів і крипто-індустрій. Вже очевидно, що ця 

технологія і ті зміни, які вона в собі несе, революційна і призведе до глобальних 

світових змін. 

 

Основна частина: 

У сучасному світі люди цінують час, легкість використання чого-небудь, 

зручність взаємодії з різним технологіями і побутовими речами. Так робота з 

документацією займає багато часу, є дуже важливою і вимагає величезної 

захищеності. Будь-який витік інформації веде за собою великі проблеми. І якщо 

раніше криптографія і шифрування здавалося долею виключно спеціальних служб, 

то зараз їх необхідно застосовувати в бізнесі. 

Що ж таке шифрування? Це перетворення інформації, що робить її 

нечитаною для сторонніх. При цьому довірені особи можуть провести 

дешифрування і прочитати вихідну інформацію. Існує безліч способів шифрування 

/ дешифрування, але секретність даних заснована не на таємному алгоритмі, а на 

тому, що ключ шифрування (пароль) відомий тільки довіреним особам. 

На допомогу при роботі з документацією приходить електронний цифровий 

підпис. Електронні підписи полегшують життя керівникам, співробітникам відділу 

кадрів і менеджерам в різних галузях. Технологія дозволяє цим працівникам 

збирати підписи від клієнтів і співробітників і управляти ключовими документами 

і записами з мінімальними зусиллями. Більше немає необхідності друкувати, 

надсилати поштою або сканувати фізичні копії документів. Проте, рішення для 

електронного підпису не отримали широкого розповсюдження, але основна 

технологія використовується для стимулювання інновацій навіть в деяких з 

найжорстокіших секторів бізнесу. 

Підвидом електронних підписів є цифровий підпис. Цифрові підписи є 

одними з найбільш важливих компонентів програми електронного підпису, і вони 

можуть забезпечити безпеку, юридичну силу і ефективність управління записами 
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при використанні методу електронного підпису. Таким чином, створення 

електронного підпису не повинно відбуватися без підтримки цифрового підпису. 

Цифровий підпис — це конкретна технічна реалізація електронного підпису, 

що включає криптографічні методи з використанням ключів підпису, пов'язаних з 

підписала стороною. Цифровий підпис посилається на підписаний документ або 

транзакцію, так що будь-яка наступна модифікація може бути виявлена[1]. 

Для забезпечення конфіденційності сполучення застосовується 

шифрування. Для шифрування і дешифрування повідомлення використовується 

пара ключів - Відкритий і закритий ключі. Вони використовуються і для 

формування електронного цифрового підпису (ЕЦП). Для шифрування 

повідомлення використовується Відкритий ключ одержувача і Закритий ключ 

відправника. Отримане зашифроване повідомлення розшифровується 

одержувачем з використанням свого Закритого ключа і Відкритого ключа 

відправника[3]. 

Mobile ID — це електронний цифровий підпис (ЕЦП в мобільному). Mobile 

ID можна використовувати у корпоративних ринках, державних установах, 

електронної комерції, охороні здоров'я, освіті, фінансових установах. Завдяки 

Mobile ID, ЕЦП можна використовувати де завгодно: на телефоні, планшеті, 

смартфоні. Не потрібно відвідувати установи, що б скористатися послугами 

цифрового підпису. Для використання підпису не потрібно мати спеціальне 

обладнання, тільки SIM-карту з підтримкою Mobile ID.  

На цей час послугу Mobile ID в Україні, надають такі оператори: Київстар, 

Vodafone. 

Від початку 2019 року всі електронні адміністративні послуги та сервіси 

створюють із можливістю електронної ідентифікації за допомогою технології 

MobileID.  

У разі успішної реалізації даного проекту держава зможе використовувати 

його в якості основи для надання різних адміністративних послуг. У перспективі, 

через mobile ID можна буде отримати всі послуги, доступні також і через цифровий 

електронний паспорт, через систему авторизації bank ID, захищену електронно-

цифровий підпис. 

Mobile ID найкращий метод підписи для забезпечення цілісності та 

походження електронного документа на даний час, але є ще один спосіб — 

технологія blockchain.  

Технологією blockchain називають послідовний ланцюжок блоків. У 

кожному міститься інформація, яка зберігається не на центральному сервері, а у 

всіх учасників мережі. Децентралізація допомагає учасникам зберігати актуальну 

інформацію, а спеціальні механізми перевіряють та не дають записам в блоках 

суперечити один одному[2]. 

Blockchain вміє зберігати хеш-суми(набор символів, який отримується 

шляхом шифрування початкового документу). Один документ завжди має туж 

саму хеш-суму. Якщо в початковому документі зміниться хоча б один символ – 

хеш зміниться. Хеш може додаватися учасниками в блоки, після чого він остається 
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там назавжди. 

Існує два визначення терміна Блокчейн (Blockchain): розподілена база даних 

та безперервний послідовний ланцюжок блоків, що містять інформацію. 

Всього існує два типи архітектур: клієнт-серверна мережа та тимчасова 

(пірінгова) мережа. 

 

 
  

Рис. 1. – Типи архітектур мережі 

 

Організація мережі першим способом має на увазі централізований контроль 

за всім: додатки, дані, доступ. Вся системна логіка і інформація приховані 

всередині сервера, що дозволяє знизити вимоги до продуктивності клієнтських 

пристроїв і забезпечити високу швидкість обробки даних. Саме цей метод набув 

найбільшого поширення в наші дні. 

З юридичної точки зору ця технологія може повноцінно використовуватися 

в бізнес-процесах та досягти максимально можливого рівня захисту. Технології 

blockchain дозволять оптимізувати витрати корпоративного і державного 

управління обміном інформації. 
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ЗАХИЩЕНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ І 

МЕРЕЖАХ 

 

Добре відомо, що в сучасному світі інформація має певну, а часто і дуже 

високу цінність. Як і будь-яку цінність її потрібно захищати. Захист необхідна, 

наприклад, від втрат через випадкове видалення, збоїв, вірусів, несанкціонованого 

доступу до інформації. 

Під заходами щодо захисту від несанкціонованого доступу маються на увазі 

ті, що пов'язані з секретністю інформації. До їх числа відносяться 

найрізноманітніші способи захисту, починаючи від найпростіших, але дуже 

ефективних захистів паролем до використання складних технічних систем. Як 

показує практика, вірогідність злому сучасних засобів захисту інформації набагато 

нижче, ніж ймовірність доступу до секретної інформації в їх обхід. Тому особливу 

увагу слід звертати не тільки на системи захисту, а й на різні організаційні питання 

- підбір людей, які допускаються до секретної інформації, ретельне дотримання 

правил роботи з нею тощо. 

Комплекс захисту інформації може бути виведений з ладу, наприклад через 

дефекти апаратних засобів. Також питання захисту інформації встають ребром 

завдяки невірним діям персоналу, що має безпосередній доступ до баз даних, що 

тягне за собою зниження ефективності захисту інформації при будь-яких інших 

сприятливих умовах проведення заходи щодо захисту інформації. Крім цього в 

програмному забезпеченні можуть виникати ненавмисні помилки і інші збої 

інформаційної системи. Все це негативно впливає на ефективність захисту 

інформації будь-якого виду інформаційної безпеки, який існує і використовується 

в інформаційних системах.  

Захист комп'ютерної інформації для зловмисника - це ті заходи щодо захисту 

інформації, які необхідно обійти для отримання доступу до відомостей. 

Архітектура захисту комп'ютерної інформації будується таким чином, щоб 

зловмисник зіткнувся з безліччю рівнів захисту інформації: захист сервера за 

допомогою розмежування доступу і системи аутентифікації  користувачів і захист 

комп'ютера самого користувача, який працює з секретними даними. Захист 

комп'ютера і захист сервера одночасно дозволяють організувати схему захисту 

комп'ютерної інформації таким чином, щоб зломщикові було неможливо 

проникнути в систему, користуючись настільки ненадійним засобом захисту 

інформації в мережі, як людський фактор. Тобто, навіть обходячи захист 
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комп'ютера користувача бази даних і переходячи на інший рівень захисту 

інформації, хакер повинен буде правильно скористатися даною привілеєм, інакше 

захист сервера відхилить будь-які його запити на отримання даних і спроба обійти 

захист комп'ютерної інформації виявиться марною. 

Нажаль, на сьогоднішній час ніяка система захисту не забезпечує 

стовідсоткову надійність. Досить надійним вважається така система захисту 

інформації, яка забезпечує її захист протягом необхідного періоду часу. Іншими 

словами, система захист інформації повинна бути такою, щоб на її злом було 

потрібно більше часу, ніж час, який ця інформація повинна залишатися секретною.  

Таким чином, на основі проведеного аналізу сучасних  інформаційно-

комунікаційних систем, та загроз пов’язаних із ними -  можемо зробити висновок, 

що на сьогоднішній момент , разом із зростаючим попитом  ІКСМ збільшується 

кількість загроз та ризиків.  Тому доцільне впровадження систем аналізу 

захищенності інфрмації. Внаслідок чого розробка данної системи допоможе 

перевірити надійність та ступінь захисту інформації і запобігти втрати інформації. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕКОМЕРЦІЙНИХ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ 

ТА ПРОТИДІЇ ВТОРГНЕНЬ 

 

Анотація. У роботі проводиться огляд і порівняння некомерційних систем 

виявлення та протидії вторгненням. Метою такого аналізу є дослідження 

ефективності доступних на даний момент IDPS і визначення їх основних переваг 

і недоліків. Огляд і порівняння проводиться саме на відкритих системах, адже для 

комерційних систем відсутня відкрита інформація про програмну архітектуру і 

методи виявлення, що використовуються. 

 

Ключові слова. система виявлення вторгнень, система протидії 

вторгненням, правило, IDS, IPS. 

 

Системи IDS/IPS є механізмом для забезпечення конфіденційності, 

цілісності і доступності інформації в колах циркулювання. Тим самим 

організовуючи безпеку інформаційних ресурсів, як на рівні окремих користувачів 

так і підприємств, держави.  

Система виявлення вторгнень (IDS) – програмний або апаратний засіб, 

призначений для виявлення вторгнень в комп’ютерну систему або мережу [1]. 

Зазвичай використовуються в комплексі з системами протидії вторгненням IPS – 

активні засоби інформаційної захисту, які не тільки виявляють, але і захищають 

від вторгнень і порушення безпеки.  

Такі, системи забезпечують необхідний рівень інформаційної безпеки 

шляхом вирішення наступних питань: 

 моніторингу і аналізу активності в мережі; 

 аудиту конфігурації системи та виявленню вразливостей; 

 розпізнаванню відомих і невідомих загроз; 

 повідомлення. про загрозу адміністратора з забезпечення ІБ; 

 статистичний аналіз шаблонів аномальної дії; 

 контроль цілісності файлів і ресурсів інформаційної системи . 

Переважно системи IDS/IPS, є ефективними при атаках на паролі, протоколи, 

системи автентифікації, виявлені на основі шкідливого фрагменту коду, атаки типу 

відмова в обслуговувані, атаки на вразливості програмного забезпечення. 

Сьогодні можливість виявляти вторгнення є необхідною складовою для 

інфраструктури захисту інформації. А існуючі системи з відкритим кодом надають 
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користувачу можливість переглянути код програми, та перевірити програму на 

наявність прогалин в реалізації чи шкідливих фрагментів коду які можуть бути 

шляхом для обходу системи під час атаки.  

Головними представниками некомерційних систем є: AAFID, Snort, Bro, 

Prelude Hybrid IDS, OSSEC, Samhain, ASAX та Suricata. В роботі мною буде більш 

детально розглянуто систему Snort, Suricata, Bro, OSSEC. Це мережні системи 

виявлення та протидії вторгнень, які працюють на основі попередньо заданих 

шаблонів шкідливого трафіку, що мають назву правила (rules). Правила 

дозволяють визначити, який трафік в мережі є шкідливим. Так, як система може 

виявити тільки відомі атаки то виникає необхідність постійно слідкувати за 

оновленням бази.  

Порівняння обраних систем проводиться за якісними та кількісними 

показниками. 

Розглянемо якісні показники. 

Можливості і ефективність використання систем виявлення та протидії 

вторгненням обумовлені базовими характеристиками, як клас атак, адаптивність, 

методи виявлення атак, управляння системою, масштабованість, рівень 

спостереження за системою, реакція на атаку, захищеність та підтримувана ОС [2].  

Клас кібератак, визначає здатність системи виявляти аномалії та 

зловживання на різних рівнях ІС [2]. Snort, Suricata, Bro та OSSEC мають здатність 

виявляти обидва класи атак. 

Адаптивність, дозволяє системі ефективно адаптуватися до нових атак, які 

відсутні в базі сигнатур та виявляти атаки з незначними модифікаціями [2]. 

Можливе використання експериментального модуля статистичного аналізу 

системи Snort і Suricata, але його ефективність не буде великою. За рахунок 

контролю цілісності ресурсів вузла в системі OSSEC присутня умовна 

адаптивність. Проте, слід визнати, що контроль цілісності вирішує не завдання 

виявлення атак, а лише завдання виявлення їх наслідків. Таким чином, 

адаптивність до невідомим атакам в розглянутих системах, в цілому, відсутня. 

Відкритість, відображує можливості системи до взаємодії з іншими 

програмними модулями і функціями [2]. Bro і OSSEC, мають відкритий інтерфейс 

для додавання нових модулів для аналізу. Система Bro лише дозволяє 

користувачеві і стороннім розробникам розширювати набір сигнатур. Snort і 

Suricata мають відкритий інтерфейс для додавання нових модулів аналізу, що 

дозволяють нарощувати свою функціональність по виявленню вторгнень. 

Методи виявлення – множини методів, що використовуються для виявлення 

атак і складають математичну основу системи [2]. Досліджувані IDPS 

використовують сигнатурний метод виявлення вторгнень. 

Управління системою визначає схему управління і його рівень. Управління 

може здійснюватися централізовано із одного хоста або розподіллено із окремих 

хостів, пов’язаних однією системою [2]. OSSEC може управлятися як 

централізовано за допомогою спеціальної утиліти адміністрування так і 

розподіллено на вузлах, де встановлені агенти. Інші досліджувані системи 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

291 

 

управляються централізовано: Bro за допомогою файлів конфігурації, Snort і 

Suricata засобами консольних команд і конфігураційних файлів.  

Масштабованість – можливість розширення системи, її адаптивність до 

різних мережних структур та долучення нових аналізованих ресурсів мережі [2]. 

Оскільки досліджувані СВПВ є представниками систем з відкритим кодом, що дає 

користувачу можливість легко масштабувати та змінювати системи під власні 

потреби. 

Рівень спостереження, визначає на якому рівні системи отримують дані для 

виявлення кібератак. Застосовується два рівні отримання даних – мережний та 

системний [2]. Всі розглянуті IDS працюють з даними додатків і операційної 

системи на хостовому рівні, і так само з мережними. 

Реакція на кібератаку визначає наявність у системі компонентів чи модулів 

протидії. Тобто, після реєстрації атаки розпочинається ініціалізація дії для 

нейтралізації подальшого негативного впливу [2]. Система Snort має вбудовану 

можливість реагування на атаку шляхом відправки TCP – пакетів, що розривають 

з'єднання, а також ICMP – пакетів, які повідомляють атакуючому вузлу про 

недоступність вузла, мережі або сервісу. Аналогічна функціональність з 

реагування доступна в системі Bro. В Suricata також реалізований режим 

блокування шкідливого трафіку і виконується засобами штатного пакетного 

фільтра ОС. Система OSSEC дозволяє використовувати різноманітні команди для 

реагування – для цього необхідно статично задати відповідність між подією, 

командою і параметрами її виклику. 

Захищеність характеризує наявність власних компонентів системи, які 

відповідають за її захист від кібератак та зовнішнього негативного інформаційного 

впливу, а також забезпечення безперебійної роботи та зменшення кількості 

вразливостей в цілому [2]. Snort і Suricata реалізують протокол SNMPv2, в якому 

присутні функції шифрування паролів при передачі даних. 

Тож, відповідно до результатів можна зазначити, що сучасні системи 

виявлення аномального принципу, в основному, засновані на математичних 

моделях, що потребують багато часу для отримання статичних даних.  

В якості кількісних характеристик будуть використовуватись такі показники 

як використання CPU, тобто відсоток завантаження процесору комп’ютера та 

використання RAM (Random Access Memory), кількість оперативної пам’яті, що 

використовується для роботи IDS та час обробки трафіку. Дані числові 

характеристики було отримано в результаті тестування систем з використанням 

файлу формату PCAP, для тестування він був однаковим. Дослідження 

проводилось на 4 – ядерному ПК з розміром ОЗП 8 Гб.  

При вимірювання кількісного показника завантаженості CPU досліджувані 

системи виявлення і протидії вторгненням показали наступні результати: Snort – 

26%, Suricata – 46%, Bro – 27%, OSSEC – 29%. Графічно результат зображено на 

рис. 1.  
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Рисунок 1 – Діаграма навантаження на центральний процесор системами 

виявлення та протидії вторгненням 

 

Згідно з результатів, робимо висновок, що найбільше навантаження на 

процесор здійснює система Suricata. Це пов’язано з тим, що ця система є 

багатозадачною і використовує для аналізу трафіку декілька процесорів 

одночасно. І як було сказано вище це дозволяє системі обробляти велику кількість 

пакетів, за рахунок збільшення пропускного каналу.  

На наступному етапі було протестовано рівень навантажень на ОЗУ 

комп’ютера. Було отримано наступні результати: Snort – 725 МБ, Suricata –1648 

МБ, Bro – 1115 МБ, OSSEC – 962 МБ. Графічно результат зображено на рис.2. 

 

 
Рисунок 2 – Діаграма навантаження на оперативну пам’ять системами 

виявлення та протидії вторгненням 

 

Проаналізувавши результат бачимо, що як і у випадку з навантаженням на 

процесор, Suricata так само і використовує ОЗУ. Такі високі показники у порівняні 

з іншими системами поясняються багатопотоковістю, і великою пропускною 

здатністю системи. 
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Обрані системи було перевірено і на часовий показник перевірки файлу. 

Результат був таким: Snort – 4.83c, Suricata – 3.6 c, Bro – 10.7c, OSSEC – 5.2c. 

Графічно результат дослідження зображено на рис.3. Виходячи з результатів 

можемо сказати, що найшвидше впоралась з поставленою задачею система 

Suricata, що обумовлено багатопотоковістю. А ось система Bro виявилась 

найповільнішою, що підтверджую, що дану систему не варту встановлювати, як 

індивідуальну через низьку швидкість обробки. А у якості доповнення до існуючої 

можна розробити комплексну систему, яка буде ефективно працювати при 

виявленні атак різного типу. 

 

 
Рисунок 3 – Графік рівня завантаження процесора під час аналізу файлу 

різними системами виявлення вторгнень, на часових проміжках 

 

Під час сканування Snort 2.9.5.3 виявляє 89 оповіщень з них: 8 високих 

попереджень (high alert), 29 середніх (medium alert) та 52 низьких (low alert). 

Suricata 1.4.5 виявила 111 оповіщень: 13 високих, 36 середніх і 62 низьких 

сповіщення. Bro виявляє 128 низьких сповіщення. OSSEC 76 сповіщень з них 9 

високих попереджень та 67 низьких. Графічно результат зображено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Ефективність роботи систем виявлення вторгнень 

Системи 
Типи попереджень 

High alert Medium alert Low alert 

Snort 8 29 52 

Suricata 13 36 62 

Bro - - 128 

OSSEC 9 - 67 

 

В якості мережної IDS в телекомунікаційній мережі обирати можна серед 

таких систем як Bro, Snort і Suricata. За показником забезпечення безпеки ІС значно 

попереду системи Snort і Suricata, так як на даному етапі розвиток цих систем 
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проходить інтенсивніше, а оновлення баз сигнатур здійснюється із високою 

частотою. Систему Suricata доцільніше інсталювати у великих корпоративних 

мережах, адже вона потребує значних системних ресурсів, які не завжди є у 

невеликих мережах типу «домашній офіс». Для останніх варто використовувати 

Snort, так як він не потребує потужного і дорогого обладнання. 

 

Висновки. Вибір системи повинен ґрунтуватись на вимогах, що 

висуваються до системи захисту інформації в кожному конкретному випадку. 

Саме тому для побудови ефективного бар’єру захисту необхідно враховувати 

функціональні можливості систем IDPS, зважаючи на особливості реалізації та 

функціонування інформаційної системи, яка підлягає захисту. 

В ході роботи було виявлено що найбільш ефективною є СВПВ Suricata. Бо 

вона є більш швидкою, ніж Snort, її двигун за допомогою розподілу навантажень 

між процесорами, може обробити більше вхідних даних. При цьому повністю 

сумісний з Snort: по правилам і бекендам. Хоча має і недоліки це велика кількість 

налаштувань і не велика кількість документації з інструкціями. Хоча і при 

використанні з налаштуваннями за умовчанням добре справляються з 

покладеними на неї завданнями. 
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Захист інформаційних активів підприємств або фірм від несанкціонованого 

доступу має актуальне значення, при цьому основними завданням щодо 

забезпечення відповідної безпеки є постійний контроль усіх суб'єктів, які 

знаходяться в контрольованому периметрі. 

Будь-яка система інформаційної безпеки починається з забезпечення 

фізичного захисту самої інформаційної системи незалежно від її виду, розміру і 

вартості. Для реалізації головних цілей і основних завдань охорони об'єктів 

інформаційної діяльності (ОІД) створюється відповідна система фізичного 

захисту.  

Під фізичним захистом об’єктів підприємства розуміється сукупність 

організаційних та інженерно-технічних засобів і дій підрозділів служби безпеки з 

метою запобігання диверсій чи розкрадань носіїв конфіденційної інформації та 

інших матеріальних засобів на об'єктах, що охороняються [1, 2]. 

Вибір конкретних сил і засобів, що застосовуються для охорони ОІД, 

здійснюється на основі аналізу можливих загроз його безпеці. Важливе значення 

при цьому має рівень підготовки і професіоналізм співробітників охорони.  

Наявність відповідних загроз і можливість їх реалізації в конкретній 

обстановці є найбільш важливими факторами, що впливають на прийняття 

керівництвом підприємства рішення про вибір сил і засобів охорони ОІД. 

Застосування засобів фізичного захисту значно підвищує ефективність 

функціонування системи безпеки підприємства в цілому, а з урахуванням 

специфіки розташування деяких об'єктів підприємства та виконуваних ними 

завдань, практично гарантує досягнення головних цілей і вирішення основних 

завдань забезпечення безпеки підприємства. Тому розробка відповідних систем 

фізичного захисту ОІД є надзвичайно важливим завданням захисту конфіденційної 

інформації. 

Завданнями фізичного захисту є: попередження випадків несанкціонованого 

доступу на об'єкти інформаційної діяльності, своєчасне виявлення 

несанкціонованих дій на території підприємства, затримка та уповільнення 
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проникнення порушника, створення перешкод його діям, припинення 

несанкціонованих дій на території ОІД, затримання осіб, причетних до підготовки 

або вчинення диверсії, розкраданню носіїв конфіденційної інформації або інших 

матеріальних цінностей підприємства.  

Система фізичного захисту ОІД має включати: організаційні заходи, 

інженерно-технічні засоби, дії підрозділів служби безпеки.  

Організаційні заходи включають комплекс заходів, що вживаються 

керівництвом підприємства для фізичного захисту його об'єктів, а також 

нормативно-методичні та плануючі документи, що регламентують їх здійснення 

[3]. 

До основних завдань інженерно-технічного захисту інформації належать: 

- запобігання проникнення сторонніх осіб (зловмисників) до носіїв 

конфіденційної інформації з метою її розкрадання, знищення або зміни; 

- захист носіїв конфіденційної інформації від знищення і нанесення 

іншої шкоди в результаті впливу стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій; 

- закриття можливих технічних каналів витоку конфіденційної 

інформації. 

Основні методи інженерно-технічного захисту інформації на ОІД є: 

- створення фізичних, електронних та інших перешкод зловмисникові 

на шляху до носіїв конфіденційної інформації та її джерел; 

- введення зловмисника в оману за допомогою технічних засобів 

шляхом підготовки та розповсюдження (нав'язування) неправдивої інформації; 

- застосування різних засобів контролю несанкціонованого доступу для 

виявлення спроб реалізації зловмисником загроз безпеці інформації та 

інформування про виявлені спроби посадових осіб, що беруть участь у виробленні 

заходів захисту інформації на ОІД; 

- попередження посадових осіб та персоналу підприємства про 

виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах. 

Інженерно-технічні засоби фізичного захисту складаються з технічних 

засобів і фізичних бар'єрів. 

До технічних засобів фізичного захисту ОІД належать:  

- засоби охоронної сигналізації, розміщені по периметру зон, що 

охороняються, будівель, споруд та інших об'єктів підприємства, а також 

службових приміщень в них; 

- засоби контролю проходу (доступу), встановлені на контрольно-

пропускних пунктах, в охоронюваних будівлях, спорудах, об'єктах,  підприємства 

та в службових приміщеннях; 

- засоби спостереження за периметрами охоронюваних зон, контрольно-

пропускними пунктами, охоронюваними будівлями, спорудами підприємства, а 

також службовими приміщеннями; 

- засоби спеціального зв'язку (у тому числі – екстреної); 

- засоби виявлення проносу (провозу) заборонених предметів, 

вибухових речовин, і предметів з металу, у тому числі носіїв конфіденційної 
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інформації;  

- засоби систем життєзабезпечення (електроживлення, освітлення та 

ін.).  

Переліченими засобами обладнуються периметри зон, що охороняються, 

будівлі, споруди та приміщення, а також контрольно-пропускні пункти.  

У сучасних системах фізичного захисту ОІД особливе місце займають засоби 

охоронної сигналізації, системи контролю та управління доступом (СКУД), засоби 

спостереження за охоронними об'єктами. 

Останніми роками термін «контроль доступу» набуває своєї актуальності 

разом з поширенням новітніх технологій, бажанням фізичних та юридичних осіб 

забезпечити надійний захист своїх особистих або корпоративних даних.  

СКУД – сукупність засобів контролю і управління, що володіють технічною, 

інформаційною, програмною та експлуатаційною сумісністю [4].  

Під контролем і управлінням доступом в ДСТУ розуміється наступне: 

комплекс заходів, спрямованих на обмеження і санкціонування доступу людей, 

транспорту та інших об'єктів в (з) приміщення, будівлі, зони і території. 

Функціями системи контролю та управління доступом являються: 

- ідентифікація осіб, що мають право доступу; 

- розмежування доступу до різних приміщень; 

- керування автоматичними режимами; 

- реєстрація часу перебування на об’єкті; 

- обробка інформації ̈та ведення статистики. 

Засоби контролю доступу служать для обмеження і санкціонування 

пересування (переміщення) працівників підприємства, відряджених осіб і 

відвідувачів на території та об'єктах підприємства.  

Основними видами засобів контролю доступу є загороджуючи пристрої та 

пристрої ідентифікації персоналу.  

Загороджуючи пристрої служать для створення фізичної перешкоди 

несанкціонованого переміщення осіб, транспортних засобів на об'єктах та в  

службових приміщеннях підприємства. Приведення загороджуючих пристроїв у 

відкритий і закритий стан забезпечують виконавчі механізми.  

Існують різні типи загороджуючих пристроїв: електронні, електромеханічні, 

електромагнітні та ін. 

Пристрої ідентифікації персоналу підприємства та інших осіб фіксують 

(підтверджують) наявність або відсутність у даної особи права на переміщення 

через загороджуючи пристрої. 

Поняття ідентичності є фундаментальним поняттям в сфері забезпечення 

безпеки і зачіпає практично всі її аспекти.  

За останні два десятиліття біометричні технології зробили великий крок 

вперед. Багато в чому цьому сприяло поширення мікропроцесорних технологій. 

Технологія біометричної ідентифікації вже зайняла міцні позиції на ринку систем 

безпеки [2].  

Біометричне розпізнавання об'єкта полягає в порівнянні фізіологічних чи 
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психологічних особливостей цього об'єкта з його характеристиками, що 

зберігаються в базі даних системи.  

Головна мета біометричної ідентифікації полягає в створенні такої системи 

реєстрації, яка б працювала безвідмовно в доступі легітимним користувачам і в той 

же час повністю виключала несанкціонований вхід на ОІД. 

Старі методи автентифікації – паролі, ключі, мають досить великі шанси 

бути скомпрометованими. Пароль можна перехопити, підглянути, він може бути 

записаний на папірці і втрачений, його зовсім не складно передати третім особам - 

сказати, записати, передати по SMS. Вкрасти або передати можна і електронний 

ключ. У порівнянні з паролями і картками така система забезпечує набагато більш 

надійний захист, адже власне тіло не можна ні забути, ні втратити.  

Велика кількість біометричних методів вражає. Основними методами, що 

використовують статистичні біометричні характеристики людини, є ідентифікація 

за папілярного малюнка на пальцях, райдужній оболонці ока, геометрії особи, 

сітківці ока людини, малюнку вен руки. Також існує ряд методів, що 

використовують динамічні характеристики людини: ідентифікація по голосу, 

динаміці рукописного почерку, серцевому ритму, ході, набору інформації на 

клавіатурі і т. п.  

На основі проведеного аналізу існуючих методів та алгоритмів фізичного 

захисту ОІД пропонується розроблений пристрій та програмне забезпечення для 

зчитування необхідної інформації з метою дозволу проходу осіб на ОІД за наперед 

заданою політикою безпеки. Зазначений розроблений пристрій вимагає суттєво 

менших енергетичних витрат при забезпеченні високої точності функціонування. 
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АТАКА 51% В КРИПТОВАЛЮТНИХ СИСТЕМАХ 

 

Однією з ключових сильних сторін Bitcoin та її базової технології blockchain 

є розподілений характер побудови та перевірки даних. Децентралізована робота 

вузлів забезпечує дотримання правил протоколу та те що всі учасники мережі 

погоджуються з поточним станом блокчейна. Це означає, що більшості вузлів 

необхідно регулярно досягати консенсусу щодо процесу майнінгу, щодо версії 

програмного забезпечення, що використовується, щодо дійсності транзакцій тощо.  

Алгоритм консенсусу Bitcoin (Proof of Work) - це те, що запевняє, що 

майнери можуть лише перевірити новий блок транзакцій, якщо вузли мережі 

колективно погоджуються, що хеш блоку, наданий майнером, є точним.  

Інфраструктура блокчейна - як розподілена система - заважає будь-якому 

централізованому об'єкту використовувати мережу для власних цілей, що є 

причиною того, що в мережі Bitcoin немає єдиного авторитету. 

У такому контексті потужність видобутку розподіляється по різних вузлах 

по всьому світу, а це означає, що так званий «hash rate» не в руках одного цілого. 

Принаймні, цього не повинно бути.  

Що станеться, якщо, наприклад, одне ціле підприємство або організація 

зможе отримати більше 50% потужності хешування? Одним із можливих наслідків 

цього є те, що ми називаємо атакою 51%, також відомим як атака більшості [1]. 

Вперше про цю атаку дізнались у червні 2013 року під час атаки на достатньо 

популярну тоді криптовалюту Feathercoin. Після цього були проведені ще 6 атак, 

останньою з них була атака у травні 2019 на Bitcoin Cash. Ось що про неї відомо: 

Два майнінг пули Bitcoin Cash, здійснили 51% атаку на блокчейн Bitcoin Cash, щоб 

не допустити невідомого майнера до монет до яких він не мав мати доступ, коли 

мережа роздвоїлась. Незважаючи на те, що деякі запевняють, що напад був 

здійнений, щоб допомогти мережі, вона все ще демонструє силу цих двох майнінг 

пулів над мережею [2]. 

Атака 51% - це атака на блокчейн мережу, де один об’єкт або організація 

контролюють більшість hash rate, що призводить до збоїв у роботі мережі. При 

такому сценарії, атакуючий має достатньо повноважень для навмисного 

виключення або змінення порядку транзакцій. Вони також можуть повернути 

транзакції, які були проведені, коли мережа була під їх контролем, що веде до 

проблеми подвійних витрат. 

Успішна атака більшості також дозволить зловмиснику запобігти 

підтвердженню деяких або всіх транзакцій або запобігти манінгу майнерів, 
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результатом чого є так звана майнінгова монополія. 

З іншого боку, атака більшості не дозволила б зловмисникові скасувати 

транзакції у інших користувачів, а також не запобігти створенню та трансляції 

транзакцій у мережі. Зміна винагороди блоку, створення монет із повітря та 

крадіжка монет, які ніколи не належали до нападника, також вважаються 

неможливими подіями. 

Оскільки блокчейн підтримується розподіленою мережею вузлів, всі 

учасники співпрацюють у процесі досягнення консенсусу. Це одна з причин того, 

що вони, як правило, дуже захищені. Чим більше мережа, тим сильніше захист від 

атак та корупції даних. 

Атака 51% на блокчейн зустрічаються рідко, тому що зловмиснику 

знадобиться обчислювальна потужність або потужність хешування, що витісняє 

мільйони манерів у всьому світі. Щоб мати змогу ініціювати таку атаку, потрібно 

було б витратити величезні гроші, щоб придбати обладнання для майнінгу, здатне 

конкурувати з рештою мережі.  

Той факт, що навіть найпотужніші в світі комп’ютери не можуть змагатися 

проти пулу мільйонів інших комп'ютерів, робить цю атаку надзвичайно важкою 

для здійснення. Витрати на електроенергію, необхідні для поширення такої атаки, 

також роблять операції нереальними. 

Однак це не означає, що немає інших способів ініціювання 51% атак. 

Помилка в коді блок-ланцюга може в деяких випадках відкрити двері майнеру для 

створення нових блоків набагато швидшими темпами, таким чином, в стані 

ініціювати 51% атаки [3]. 

Давайте уявимо собі сценарій, коли зловмисна особа не мотивується 

наживою, і вирішить атакувати мережу Bitcoin лише для її знищення, незалежно 

від витрат. Навіть якщо зловмисникові вдасться порушити мережу, програмне 

забезпечення та протокол Bitcoin буде швидко модифіковано та адаптовано як 

відповідь на цю атаку. Це вимагатиме від інших вузлів мережі досягти консенсусу 

та погодити ці зміни, але це, мабуть, станеться дуже швидко під час надзвичайної 

ситуації. Тобто можна зробити висновок, що здійснення такої атаки є дуже 

малоймовірним через саму структуру мережі. 
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ВИПРОМІНЮЮЧІЙ КОМПЛЕКС СУБТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ 

ДЛЯ ЗАХИСТУ ЗОН ТА ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

В дійсний час відомі способи захисту важливих військових та державних 

об'єктів, які полягають у впливі на порушника електричним струмом. Недоліком є 

те, що ці способи мають пасивний характер, тому що вплив на порушника 

відбувається тільки при його дотику до захисного огородження об'єкта і це робить 

можливим подолати захист за допомогою матеріалів, ізолюючих від електричного 

струму. Крім того, також відомі системи захисту території, що охороняються  за 

допомогою впливу на порушника кроковою напругою. Недоліком даних способів 

є те, що струмопровідні елементи знаходяться в земній ґрунті, тому внаслідок 

корозії цих елементів термін служби системи істотно знижується. Тому з даної 

точки зору, представляють велику зацікавленість випромінюючі 

телекомунікаційні системи субтерагерцового діапазону, що генерують вузький 

спрямований промінь, що проникає в шкіру людини і забезпечує нагрівання його 

до 45оС і вище [1,2]. У цьому випадку людина відчуває безболісний біль через 

короткий проміжок часу. Реакція болю є достатньо вагомою, щоб змусити 

порушника покинути територію, що охороняється, Такі системи можуть бути 

використані на особливо важливих військових і державних об'єктах, в сховищах 

дорогоцінних металів, банках і офісах комерційних фірм. Прогнозована дальність 

ураження для порушників в межах 1 км. 

Запропонована авторами науково-технічна розробка випромінюючої 

телекомунікаційної системи захисту сфокусованим випромінюванням 

субтерагерцового діапазону зон і об'єктів від несанкціонованого проникнення 

полягає в тому, що визначають місцезнаходження приховано розташованого 

порушника і вплив на нього здійснюють електромагнітним випромінюванням 

установки субтерагерцового діапазону з урахуванням відбиття електромагнітного 

випромінювання від орієнтовної  поверхні. Для цього дане технічне рішення 

містить пристрій генерування та підсилення, циркулятор, хвильовід, хвильовідну 

секцію, антено-поворотний комплекс.   Новим є те, що пристрій генерування та 

підсилення виконано на основі задаючого опорного генератора, вихід якого 

підключений до послідовно з'єднаних множників частоти  з підсилювачами, 
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твердотільних попередніх підсилювачів потужності, твердотільних проміжних 

підсилювачів потужності, вакуумних кінцевих підсилювачів потужності. 

Робота не має прямих аналогів у світовій науці і техніці, вперше буде 

розроблено макетний зразок випромінюючої системи субтерагерцового діапазону 

для захисту зон та об'єктів критичної інфраструктури, створений на 

запропонованому  авторами способі захисту сфокусованим випромінюванням 

субтерагерцового діапазону зон і об'єктів від несанкціонованого проникнення 

порушників та технічному рішенні побудови електромагнітної випромінюючої 

системи субтерагерцового діапазону. Структурна схема високоенергетичної 

випромінюючої телекомунікаційної системи субтерагерцового діапазону для 

захисту зон і об'єктів критичної інфраструктури від несанкціонованого 

проникнення має: задаючий опорний генератор, множники частоти з 

підсилювачами, твердотільний попередній підсилювач потужності, твердотільний 

проміжний підсилювач потужності, вакуумний кінцевий підсилювач потужності, 

циркулятор, хвильовід, хвильовідна секція, антено-поворотний комплекс. 

Ключовими елементами пропонованої системи  в субтерагерцовому діапазоні 

частот являються радіоелектронні випромінюючі пристрої, здатні формувати 

сигнали необхідної потужності [3]. Передавальний тракт  побудований за 

гетеродинною схемою та забезпечує передачу сигналів на трасі в  

субтерагерцовому діапазоні частот в межах від 94 до 96 ГГц. Побудова 

високоенергетичної випромінюючої телекомунікаційної системи 

субтерагерцового діапазону частот 94...96 ГГц базується на використанні 

високостабільного задаючого кварцового генератора  з подальшим ланцюгом 

помножувальних і підсилювальних каскадів. У множників частоти  з 

підсилювачами  внаслідок перетворення частоти сигналу «угору», спектр сигналу 

з діапазону частот задаючого генератора переноситься у субтерагерцовий спектр 

94-96 ГГц і після каскадів підсилення, подається на циркулятор, хвилевід,  

герметизовану хвилевідну секцію, на вхід  антено-поворотного комплексу, маючи 

відповідну потужність та випромінюється за допомогою антени. 

 
Список використаних джерел 

1. Патент  на корисну модель 138429 Україна, G08B 15/00. Спосіб захисту сфокусованим 

випромінюванням субтерагерцового діапазону зон і об'єктів від несанкціонованого проникнення 

/ Наритник Т.М., Сайко В.Г. Корсун В.І, Голенковська Т. І., Зубарєв О. В. Заявник і 

патентовласник НТУУ «КПІ»; заявл. 24.05.2019; опубл. 25.11.2019 // Бюл. № 22.  

2. Патент  на корисну модель 138430 Україна, H05B 6/80 (2006.01), F41B 15/00. 

Електромагнітна випромінююча система субтерагерцового діапазону / Ільченко М.Е., Наритник 

Т.М., Сайко В.Г., Корсун В.І.  Заявник і патентовласник НТУУ «КПІ»; заявл. 24.05.2019; опубл. 

25.11.2019 // Бюл. № 22.  

3. Сайко В.Г., Наритник Т.М. Безпроводові системи зв'язку терагерцового діапазону: 

монографія.  Видавництво "LAP LAMBERT Academic Publishing RU", 2019. -- 68 с. 

  



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

303 

 

УДК 004.621:681.324  
1 Самохвалов Ю.Я. 
Д.т.н., професор, професор кафедри інтелектуальних технологій 
2 Браіловський М.М. 

К.т.н., доцент, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації.  
1,2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ. 

 

ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІЯ ВПЕВНЕНОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ПОТОЧНОГО СТАНУ ЗАХИЩЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА КРИТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ  

 

На сьогоднішній день, створення переліку об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури (ОКІІ) є одним з пріоритетних напрямків національної безпеки 

будь якої країни. Уряди багатьох держав ставлять перед собою за мету створення 

переліку критеріїв, за якими підприємства можуть бути віднесення до ОКІІ. Уряд 

України 19 червня 2019 року на виконання Закону «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» [2] також затвердив Постанову № 518 про 

«Загальні вимоги до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури» [1]. 

Зазначені вимоги є усталеною практикою в ЄС та в США і гармонізовані з 

вимогами міжнародних стандартів ЄС, НАТО та The National Institute of Standards 

and Technology (NIST) з питань забезпечення кіберзахисту. 

Установлено, що кіберзахист критичної інфраструктури є складовою 

частиною робіт із створення (модернізації) та експлуатації ОКІІ [1]. Заходи з 

кіберзахисту передбачатимуться та впроваджуватимуться на всіх стадіях 

життєвого циклу ОКІІ. 

Безпека критичної інформаційної інфраструктури (БКІІ) - це комплексний 

процес щодо забезпечення сталого та безперебійного функціонування критичних 

бізнес процесів підприємства. Даний процес включає в себе заходи щодо захисту 

інформації в інформаційних системах, автоматизованих системах управління 

технологічними процесами (АСУ ТП) і інформаційно-телекомунікаційних 

мережах, які вирішують наступні завдання: 

• категорування об'єктів критичної інформаційної інфраструктури; 

• оцінка поточного стану захищеності інформаційної інфраструктури 

підприємства; 

• розробка та впровадження комплексних систем захисту інформації для 

значущих ОКІІ підприємства; 

• супровід і експлуатація програмно-апаратних засобів захисту інформації 

ОКІІ; 

• забезпечення безпеки значимого ОКІІ при виведенні його з експлуатації. 

Створення системи інформаційної безпеки ОКІІ конкретного підприємства 

повинно здійснюватися відповідно до вимог технічного завдання на створення 

системи інформаційної безпеки. Таке завдання буде формуватися за результатами 

оцінки ризиків, які зазначаються в звіті за результатами оцінки ризиків на об'єкті 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T172163?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T172163?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190518?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03
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критичної інформаційної інфраструктури. Методичною основою для оцінки 

ризиків обладнання на ОКІІ є стандарт ДСТУ ISO/IEC 27005 [3]. 

Під час проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки об’єкта 

критичної інфраструктури або державної експертизи комплексної системи захисту 

інформації ОКІІ має бути оцінена достатність і адекватність компенсуючих 

заходів, які застосовані для блокування (нейтралізації) загроз ОКІІ та зменшення 

ризиків обладнання критичної інфраструктури, або обґрунтованість виключення 

окремих пунктів з переліку базових вимог із забезпечення кіберзахисту установи. 

Оскільки на практиці неможливо гарантувати безпеку функціонування 

організації, тому можна тільки  з деяким ступенем впевненості стверджувати, що 

організація здійснює (реалізує) прийняту політику безпеки. Тобто будемо 

говорити тільки про створення якогось прийнятного рівня безпеки на ОКІІ. А це в 

свою чергу спонукає до застосування відповідних технічних і організаційних 

заходів безпеки для послаблення вразливостей і загроз з метою забезпечення 

прийнятного рівня довіри до ІБ організації. 

Згідно [4] слід розрізняти довіру коректності (правильності) захисту і довіру 

ефективності захисту установи. Довіра правильності пов'язано з оцінкою 

відповідності ІБ організації вимогам стандартів або передовим світовим практикам 

у галузі інформаційної безпеки та захисту інформації на ОКІІ. Навпаки, довіра до 

ефективності відноситься до здатності функцій (процесів) безпеки протистояти 

усвідомленим або ідентифікованим загрозами. Як довіра до коректності, так і 

довіра до ефективності є важливими характеристиками, і жодна з них не володіє 

перевагою, оскільки обидва типи довіри оперують значущими аспектами об'єкта. 

Можливо зробити висновок, що: метою проведення оцінки ІБ ОКІІ є 

визначення ступеня впевненості, з якою на таких об’єктах реалізована політика 

безпеки. 

При цьому, впевненість в ІБ організації ґрунтується на: 

• довірі до ІБ, тобто довіри до моделі оцінки довіри і бекграунду осіб, які 

проводять цю оцінку; 

• знаннях, що відомі загрози не мають каналів вплив на бізнес-процеси або 

вони мінімізовані (зроблено захист) і ми знаємо здатності цього захисту, або ж 

незначна ймовірність можливих загроз; 

• знаннях, що відносно невідомих загроз є засоби, які здатні їх прогнозувати 

або виявляти. 

Для отримання загальної довіри, об'єкт повинен бути оцінений на предмет 

коректності проекту, впровадження та експлуатації (елемент коректності) і 

повинен володіти відповідними функціональними можливостями забезпечення 

безпеки для протистояння ідентифікованим загрозам (елемент ефективності). 

Тому на практиці необхідна комбінація даних заходів довіри до безпеки з метою 

отримання загальної довіри до ІБ ОКІІ. Це буде служити основою нашої 

впевненості, що на ОКІІ реалізують прийняту політику безпеки. 

В якості показника такої впевненості доцільно використовувати показник 

корисності (бажаності) - значення узагальненої функції бажаності Харрінгтона. Це 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

305 

 

дозволить використовувати єдину універсальну психофізичну шкалу вимірювань 

суб'єктивних суджень. 

Крім того, на ОКІІ повинна надаватися перевага програмному забезпеченню, 

яке має більш вищий рівень гарантій безпеки відповідно до нормативного 

документа системи технічного захисту інформації 2.5-004-99 “Критерії оцінки 

захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу” 

[5]. 

Впровадження вищеперерахованих заходів кіберзахисту дасть змогу 

підприємствам, установам та організаціям, які віднесені до об'єктів критичної 

інфраструктури, забезпечити більш ефективний захист від кібератак, запобігти 

порушенню конфіденційності, цілісності та доступності своїх інформаційних 

ресурсів. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ОГЛЯДУ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

КІБЕРЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТА 

КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  
 
В доповіді розглянуто організаційно-правові механізми щодо проведення 

огляду стану кібербезпеки та кіберзахисту критичної інформаційної 
інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо 
захисту якої встановлена законом. Визначається мета проведення оглядів, для 
досягнення якої запроваджується система принципів, заходів і суб’єктів їх 
реалізації, об’єднаних єдиним задумом.  

Ключові слова: кібербезпека, кіберзахист, критична інформаційна 
інфратруктура, огляд стану кібербезпеки та кіберзахист 

Актуальність дослідження обумовлена низкою факторів основними з яких є:  
-вимоги чинного законодавства, у тому числі щодо розробки нових Стратегій 

кібербезпеки України та Стратегії кіберзахисту України на на 2020-2024 роки;  
 - станом готовності сил та засобів кібербезпеки та кіберзахисту; 
 -  розвитком цифрового суспільства та економіки, цифрових трансформацій, 

широким та диамічним впровадження сучасних ІКТ в усі сфери суспільного життя 
та відповідним збільшенням кіькості, інтенсивності, рівнем та масштабом 
кіберзагроз; 

 - веденням РФ гібрідної війни проти України; 
  -міжнародними зобовязаннями України.  

Вищевказані фактори обумовлюють необхідність розробки окремої публічної 
політики та здійснення публічного адміністрування у сфері кібербезпеки та 
кіберзахисту на основі якісної та оперативної вхідної інформації – основи  
прийняття управлінських рішень на всіх рівнях, у тому числі на стратегічному 
рівні. 

При цьому існують два принципово різні підходи до організації та проведення 
огляду станів кібербезпеки та кіберзахисту. Згідно з першим підходом 
передбачається розробка окремого комплексу процедур спостереження, 
вимірювання, аналізу та оцінювання, орієнтованих на формування та виконання 
загальнодержавних концептуальних, програмних та планових документів. Другий 
підхід орієнтовано на ефективне використання вже існуючих в системі 
кібербезпеки та кіберзахисту процедур, їх уточнення (за необхідності) та 
раціональне об’єднання в єдину процедуру огляду стану кіберзахисту. Перший 
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підхід потребує більших зусиль та ресурсів на його розробку та впровадження, але 
саме він потенційно в найбільший ступені відповідає потребам інформаційно-
аналітичного забезпечення процесам формування та реалізації публічної політики 
та адміністрування в цій сфері. Головною перевагою другого підходу є суттєве 
зменшення витрат на проведення огляду, у тому числі, часових витрат та на 
підготовку суб’єктів та об’єктів кіберзахисту до проведення вищевказаних 
процедур. Другий підхід можна також розглядати як підготовчий (попередній) 
етап до переходу до першого підходу. Враховуючи особливості сучасного 
розвитку України, про які йшла мова вище, насамперед щодо необхідності якомога 
швидшого прийняття рішень з розв’язання проблем у сфері кібербезпеки та 
кіберзахисту з мінімально можливими при цьому ресурсними витратами, 
розглянемо більш детально другій підхід до організації та проведення огляду.  

Законодавством [1-5], що стосуються національної безпеки, зокрема сфери 
кібербезпеки та кіберзахисту, визначено низку неузгоджених між собою та 
нерозкритих за своїм змістом, об’єктами, суб’єктами (їх чітких функцій та завдань, 
взаємодії  між собою) тощо інструментів отримання достовірної, точної, повної, 
своєчасної інформації про стан кіберзахисту. До цих інструментів, насамперед 
відносяться: самооцінка об’єктів критичної інфраструктури (ОКІ) стану 
кіберзахисту їх об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (ОКІІ), що 
базуються, у тому числі, на застосуванні механізмів державно-приватного 
партнерства [6]; зовнішні оцінки  за результатами проведення державного 
контролю, незалежного аудиту, негласних перевірок готовності об’єктів критичної 
інфраструктури до можливих кібератак та кіберінцидентів та інші. Проблема 
полягає як у відсутності або неповної формалізації кожного з вищевказаних 
інструментів, більшість з яких знаходяться поки що тільки в стадії своєї розробки 
та становлення, так і в їх комплексному застосуванню з урахуванням переваг та 
вад кожного з них. 

Саме таким комплексним об’єднуючим механізмом оцінювання стану 
кіберзахисту відповідно до другого підходу, на думку авторів,  повинен бути 
механізм державного управління «оглядом стану кіберзахисту критичної 
інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, 
вимога щодо захисту якої встановлена законом», якій сформульовано в статтях 22 
та 27 Закону України «Про національну безпеку України» [3] без розкриття його 
сутності та змісту, що актуалізує тему дослідження. 

Аналіз визначень оглядів, сформульованих в Законі України «Про 
національну безпеку України»[3], по-перше, вказує на застосування уніфікованого 
підходу до їх формулювань, а, по-друге, на відсутність формалізованих визначень 
для таких  складових комплексного огляду сектору безпеки і оборони як: огляд 
громадської безпеки та цивільного захисту, огляд розвідувальних органів України 
та огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом. 

Окрім того п.4.4 Стратегії кібербезпеки України [4] та п. 3 статті 8 Закону 
України «Про основні засади захисту кібербезпеки України [2] передбачена 
процедура «періодичного проведення огляду національної системи кібербезпеки 
та  розроблення індикаторів стану кібербезпеки» як одного з пріоритетних  
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напрямків  діяльності національної системи кібербезпеки, але без 
чіткого її визначення, взаємозв’язку з іншими оглядами сектору безпеки та 

оборони, насамперед оглядом стану кіберзахисту державних інформаційних 
ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури, а також з комплексним 
оглядом сектора безпеки та оборони, що є колізією вищевказаних законодавчих 
актів з Законом України «Про національну безпеку України». 

Тому авторами з урахуванням міжнародного досвіду та шляхом застосування 
запровадженого в законі уніфікованого підходу до визначення вищенаведених   
оглядів у сфері національної безпеки України, пропонується таке визначення 
огляду стану кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної 
інформаційної інфраструктури, а саме це – процедура періодичного 
спостереження, вимірювання, аналізу та оцінювання стану і готовності 
кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, інформаційно-
телекомунікаційних систем (ІТС), в яких обробляються та зберігаються державні 
інформаційні ресурси та інформація, вимога щодо захисту якої встановлена 
законом; 

Виходячи з законодавства, головну мету огляду стану кіберзахисту 
державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури 
(далі – огляд) пропонується сформулювати як: визначення стану захищеності і 
готовності державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної 
інфраструктури до запобігання кіберінцидентам, оперативного реагування на 
кіберзагрози, попередження, виявлення та захисту від кібератак, ліквідації їх 
наслідків, відновлення функціонування цих об’єктів і систем. 

Система принципів проведення огляду повинна базуватись на загальних 
принципах кібербезпеки, визначених в статті 7 закону[2], які з урахуванням його 
особливостей доцільно трансформувати в такі: 

системного  та комплексного застосування інструментів огляду з урахуванням 
їх специфіки, утому числі, переваг, вад, обмежень на використання,  тощо кожного 
з них;  

координованості та забезпечення балансу між окремими видами оглядів в 
системі оглядів комплексного огляду сектору безпеки і оборони;  

єдності методологічних засад захисту критичної інфраструктури; 
централізації управління процесами огляду; 
застосування програмно-цільового методу планування; 
 прозорості використання ресурсів у сфері кіберзахисту; 
системності і паралельності заходів огляду та колегіальності під час 

прийняття рішень щодо його результатів; 
об’єктивності, який полягає в тому, що огляд проводиться на основі вихідних 

даних власників (розпорядників, операторів) об’єктів огляду, що відображають 
реальний стан кіберзахисту; 

результативності, який ґрунтується на гарантуванні державою науково-
методичного, організаційно-технічного, інформаційного, матеріального та 
фінансового забезпечення завдань Стратегії кібербезпеки України та з 
урахуванням фінансово-економічних можливостей держави; 
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програмного підходу до планування розвитку заходів і засобів кіберзахисту; 
повноти, який полягає в тому, що процедура ОСК охоплює діяльність усіх 

суб’єктів огляду; 
забезпечення здійснення демократичного цивільного контролю; 
обмеженої гласності, який полягає в тому, що проведення ОСК є прозорою 

процедурою, а результати отриманні при виконанні заходів огляду щодо 
конкретних механізмі кіберзахисту на об’єктах огляду до певного моменту часу є 
інформацією з обмеженим доступом. 

Огляд передбачає реалізацію таких основних завдань: 
визначення галузі (галузей) та об’єктів, щодо яких здійснюватиметься 

проведення ОСК; 
- формування плану заходів з проведення ОСК з урахуванням їх галузевої та 

об’єктової специфіки; 
- визначення на об’єктах огляду підрозділів інформаційної безпеки (захисту 

інформації) та кіберзахисту, а також їх спроможність виконувати завдання і заходи 
ОСК  

- впровадження єдиної (універсальної) системи індикаторів кіберзагроз  
- впровадження стратегічного планування  
- оцінка ефективності протоколів взаємодії об’єктів огляду, к 
- оцінка достатності та ефективності заходів кіберзахисту,  
- підготовка методичних та навчальних матеріалів  
- оцінка стану кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших 

видів забезпечення. 
Відповідно до цих завдань огляд є основним інструментом інформаційно-

аналітичного  забезпечення формування та виконання Стратегії кібербезпеки 
України, завдань та проектів до Національної програми інформатизації, інших 
концептуальних, програмних та планових документів у сфері кібербезпеки та 
кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної 
інформаційної інфраструктури.  

 Законодавством чітко не визначено місце і роль такого важливого огляду як 
«періодичне проведення огляду національної системи кібербезпеки»  в 
комплексному огляді сектору безпеки і оборони, формуванні та реалізації Стратегії 
національної безпеки України, Стратегії кібербезпеки України та інших 
документів, а також його взаємодія з оглядом стану кіберзахисту державних 
інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури. В той же час, 
механізм виконання Стратегії кібербезпеки України, що передбачає щороку 
розробляти і затверджувати плани заходів з її  реалізації та щопівроку  
інформувати про стан їх виконання, є декларативним, ресурсна непідтриманим, 
вкрай інерційним. Так, наприклад, плани заходів з реалізації Стратегії 
кібербезпеки України у 2017 та 2018 роках приймались з запізненням відповідно 
на 3 та 7 місяців, а систему індикаторів стану кібербезпеки, яка має включати в 
себе підсистему індикаторів стану кіберзахисту державних інформаційних 
ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури, й досі не розроблено. 

 Тому, на думку авторів, крім вищевказаних варіантів застосування огляду 
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кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної 
інфраструктури  (автономного та у складі комплексного огляду сектору безпеки та 
оборони) необхідно також передбачити його застосування у складі процедури 
періодичного проведення огляду національної системи кібербезпеки, якій може 
також здійснюватися або автономно або у складі комплексного огляду сектору 
безпеки та оборони. 

  Центральним органом виконавчої влади, якій повинен безпосередньо 
здійснювати державне управління (регулювання) проведенням огляду, 
законодавством визначено Держспецзв’язку, але без конкретизації та деталізації 
його завдань та функцій з цієї проблеми, насамперед щодо організації, координації, 
контролю, тощо процедур спостереження, вимірювання, аналізу та оцінювання 
стану і готовності кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, 
державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої 
встановлена законом, а також його повноважень щодо отримання самооцінок ОКІ 
та зовнішніх оцінок огляду (за результатами проведення незалежного аудиту, 
оцінювання стану захищеності, державного контролю за станом захисту 
інформації, негласних перевірок готовності об’єктів критичної інфраструктури до 
можливих кібератак та кіберінцидентів та інших), формування на їх основі проекту 
узагальненого звіту про результати огляду.   

Проект розробленого звіту Держспецзв’язку має надавати до Кабінету 
Міністрів України, якій його погоджує і у встановленому порядку подає для 
розгляду і затвердження Радою національної безпеки і оборони України. 

Самооцінка заходів з кіберзахисту ОКІ є основною процедурою огляду і 
повинна здійснюватися постійно з урахуванням внутрішньо об’єктового режиму 
на підставі затверджених власниками (розпорядниками) таких об’єктів ризиків 
інформаційної безпеки та відповідних ним запроваджених заходів і процесів 
безперервності забезпечення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та 
ОКІІ, а також  визначених власниками (розпорядниками) ОКІ: 

- об’єктів спостереження та вимірювання, включаючи процеси інформаційної 
безпеки та заходи безпеки; 

- методики спостереження, вимірювання, аналізу та оцінювання, які можуть 
бути застосовані для гарантування достовірності та обґрунтованості їх результатів; 

- причин, підстав та суб’єктів проведення спостереження, вимірювання, 
аналізу та оцінювання. 

При цьому актуальною проблемою є обґрунтований вибір системи показників 
вимірювання стану кіберзахисту об’єктів огляду, яка обумовлена як різнотипністю 
цих об’єктів, так і різноманітністю складових огляду, їх цілей, інструментів 
застосування та підсистем показників і індикаторів, методичних апаратів 
спостереження, вимірювання, аналізу та оцінювання тощо.  Формування 
загального вектору вимірювання (оцінювання) стану кіберзахисту для таких умов 
може здійснюватися шляхом: 

- об’єднання існуючих підсистем показників (індикаторів) складових огляду 
в єдину сукупність показників з усуненням дублювання, але без змін існуючих 
підсистем показників; 
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- розробки загального вектору  вимірювання (оцінювання) стану кіберзахисту 
об’єктів огляду з подальшим його раціональним розподілом серед часткових 
підсистем показників (індикаторів) кожної складової огляду; 

- розробки єдиного для всіх складових огляду «уніфікованого» вектору 
вимірювання (оцінювання) стану кіберзахисту об’єктів огляду; 

- вибір за основу однієї з існуючих міжнародних систем оцінювання стану 
кіберзахисту з наступною її адаптацією в інтересах супроводження відповідних 
концептуальних, стратегічних, програмних, планових та прогнозних документів з 
розподілом показників(індикаторів) між відповідними підсистемами складових 
огляду.  

Кожен з вищевказаних підходів має свої переваги та вади. Найбільш 
витратним, на думку авторів, є підхід, що передбачає розробку «уніфікованого» 
для всіх складових огляду вектору вимірювання (оцінювання), що фактично 
означає виключення всіх інших складових огляду окрім однієї. В той же час саме 
такій підхід дозволяє забезпечити максимальну взаємну узгодженість вихідних 
даних (результатів оцінювання) складових огляду, спростити процедуру 
врахування їх результатів при формуванні загальної оцінки стану кіберзахисту за 
результатами проведення огляду.  

Формування системи показників (індикаторів) на основі однієї з міжнародних 
систем показників (системи показників однієї з провідних країн світу) з адаптацією 
її до мети та завдань національної політики у сфері кіберзахисту (Стратегії 
кібербезпеки України), а також розподіл її показників між показниками складових 
огляду або без такого розподілу є достатньо раціональним з точки зору розв’язання 
зазначеної проблеми. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ІГОР ПРИ ПОБУДОВІ 

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ 
 
Відомо, що до підсистеми захисту інформації інформаційної системи 

приділяється ряд вимог: функціональних, економічних, технічних та 
організаційних. Одною з головних вимог є економічна. Побудова системи 
управління інформаційною безпекою проводиться з максимальною економічною 
ефективністю. В літературі оптимальні, по економічним показникам, системи 
розглядаються з двох різних позицій: при заданих ресурсах встановлюється 
максимальний рівень безпеки інформації або при заданому рівні безпеки 
визначаються мінімальні витрати на ресурси, які виділяються для забезпечення 
безпеки інформаційних технологій. 

При таких підходах в процесі розробки систем управління інформаційною 
безпекою (СУІБ) виникає задача визначення оптимального об’єма ресурсів для 
реалізації підсистеми й вибору оптимального рівня захисту інформації.  

В ряді підходів пропонується визначати вимоги до забезпечення безпеки 
інформації на основі експертних оцінок по сукупності таких факторів, як характер 
і об’єм інформаційного й програмного забезпечення, тривалості перебування 
інформації на об’єкті обробки інформації, структурі самого об’єкта тощо. 

В інших підходах оцінка об’єма ресурсів, які необхідно виділяти для систем 
захисту інформації, проводиться виходячи з того, що вартість засобів забезпечення 
безпеки повинна бути менше розміру можливої шкоди [1]. 

В деяких підходах розглядається достатній рівень безпеки. Забезпечення 
такого рівня безпеки, коли вартість його подолання становить більше вартості 
інформації, яку необхідно отримати (ефект, який необхідно досягти), або коли за 
час отримання інформації вона настільки стане застарілою, що отримувати її стане 
неважливим. Тому в цьому пункті тільки ставиться задача визначення 
оптимального рівня безпеки: важливо правильно вибрати той або інший достатній 
рівень захисту, при якому витрати, риск та розмір можливої шкоди були б 
неруйнівними. Вирішення даної проблеми відноситься до задачі аналізу ризиків, 
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які під час розробки системи захисту інформації, для побудови стратегії захисту, 
приділяється велика увага. Аналіз ризиків використовується для вибору найбільш 
реальних загроз інформаційному і програмному забезпеченню СУІБ та 
цілеспрямованим способам захисту інформаційного середовища.   

Однак, етап аналізу ризиків має на увазі тільки оцінку реальних витрат та 
виграшу від застосування заходів захисту, які повинні бути обов’язково. І на основі 
величини виграшу пропонується приймати рішення про вибір стратегії безпеки. 
Величина виграшу може мати як позитивне так і негативне значення. 

В першому випадку це означає, що використання СУІБ принесе виграш, а в 
другому випадку це принесе додаткові витрати на забезпечення особистої безпеки.  

Очевидно, такі підходи не враховують економічну ефективність СУІБ, під 
якою розуміється співвідношення можливих втрат до впровадження і після 
впровадження систем захисту інформації з врахуванням вартості самої СУІБ. 

Прийняття оптимальних рішень в умовах ризиків і невизначеності потребує 
великого об’єма обчислень. Це обумовлено обмеженістю, по об’єму і 
номенклатурі, масивів статистичних даних, які характеризують роботу реальних 
систем захисту інформації у складі СУІБ. Однією з перспективних математичних 
теорій, яка може надати інструменти для розв’язання таких ситуацій є математична 
теорія ігор. Правильно вибрати математичний апарат для моделювання таких 
процесів в системах захисту інформації є головною проблемою будь-якого 
дослідження [2-5]. 

При існуванні відомої функціональної залежності критерію оптимізації від 
вхідних управляючих параметрів, задача оптимізації зводиться до знаходження 
таких параметрів, при яких цільова функція доходять до екстремуму. Коли на 
об’єкт впливають загрози, то залежність має не функціональну а регресивну 
залежність, яка утворює поверхню відклику. 

Побудова математичної моделі взаємовідносин загроз і систем захисту 
інформації може бути виконана на основі умовної гри двох або більше гравців, яка 
ефективно вирішується з використанням потужних технологій. В цієї моделі 
першим гравцем буде система захисту інформації. Стратегії СУІБ уявляють собою 
набір методів і засобів, які забезпечують захист інформації за допомогою 
адміністративних, технічних і програмно-апаратних складових [6].  

Іншими (n - 1) – гравцями (n – це загальне число гравців під час моделювання) 
є загрози. Стратегії загроз – це реалізації впливів на СУІБ шляхом атак, аварій 
систем захисту та відмов, в результаті яких буде порушені конфіденційність, 
цілісність, доступність та спостережність інформації. 

З теорії ігор відомо, що ігри мають продовження в тому випадку, коли в грі n 
– гравцям дозволяється утворювати визначенні коаліції (в цієї моделі утворювання 
коаліції загроз та системи захисту неможливо і не дозволяється). 

Позначимо через N множину усіх гравців, при n1,N  ; а через K – будь-яку 

підмножину цієї множини. Нехай гравці (загрози) з K домовляються між собою 
про узгоджені дії і, таким чином, утворюють коаліцію. Утворив коаліцію, множина 
K- гравців діє як один гравець проти інших гравців, і виграш цієї коаліції залежить 
від застосування стратегій кожним з n – гравців [7]. 
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Для опису гри необхідно визначити характеристичну функцію υ,  яка ставить, 
у відповідності кожній коаліції K найбільший, вірно отриманий виграш υ(К). Для 
рішення гри слід побудувати оптимальний розподіл, який розподіляє перемоги 
𝑋 = 𝑥1, 𝑥𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, гравців з врахуванням наступних умов: 

1. 𝑥𝑖 ≥ 𝑣(𝑁), 𝑖 ∈ 𝑁– принцип індивідуальної раціональності. 
2. ∑ 𝑥𝑖 = 𝑣(𝑁)𝑖∈𝑁  – принцип колективної раціональності. 
В безкоаліційних іграх закінчення гри формується в результаті дій гравців, які 

в цій ситуації отримали свій виграш.  
Для визначення порядку проведення, кооперативна гра задається у вигляді 

𝑛 × (𝑛 − 1) матриць розміру 𝑘 × 𝑔, де n – кількість гравців, k – кількість стратегій 
у гравців, наприклад: 

𝐴𝑥𝑦 = [

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑘

𝑎21 𝑎22 ⋯ 𝑎2𝑘

⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑎𝑔1 𝑎𝑔2 ⋯ 𝑎𝑔𝑘

],                                                 (1) 

де 𝑎𝑖𝑗(𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅, 𝑗 = 1, 𝑔̅̅ ̅̅ ̅) – виграш гравця x в грі з гравцем y. Стратегії коаліції 

визначаються вибором гравців – учасників коаліції (загроз або бар’єрів механізмів 
захисту системи захисту інформації). Таким чином, коаліція з m гравців буде мати 
𝑘𝑚 чистих стратегій, де k – число виборів у кожного гравця. 

В подальшому необхідно знайти матриці виграшів усіх коаліцій в грі з іншими 
гравцями (кожна загроза перекривається бар’єром у складі механізмів захисту 
системи захисту інформації). Кожна матриця розміру 𝑘𝑚 × 𝑔𝑛−𝑚 (де m – кількість 
гравців в коаліції яка приймає участь в грі) має вигляд: 

𝐴𝑥𝑦̅̅ ̅̅ = [

𝑏11 𝑏12 ⋯ 𝑏1𝑘𝑛−𝑚

𝑏21 𝑏22 ⋯ 𝑏2𝑘𝑛−𝑚

⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑏𝑔𝑚1 𝑏𝑔𝑚2 ⋯ 𝑏𝑔𝑚𝑘𝑛−𝑚

],                                       (2) 

при 0 < 𝑚 ≤ 𝑛, де 𝑏𝑖𝑗 – виграш коаліції �̅�в грі з коаліцією �̅�, причому i та j – 

комбіновані стратегії коаліції. 
Кожна біаматрична гра описується двома матрицями, які зводяться до задачі 

лінійного програмування і вирішуються за допомогою симплекс методу. В 
результаті отримаємо характеристичну функцію. 

Для находження результатів гри використовується принцип оптимальності 
розподілу виграшу між гравцями, який в задачі теорії кооперативних ігор має назву 
вектору Шеплі. 

Представимо кооперативну гру СУІБ та загроз у вигляді сукупності 
біаматричних ігор наступного вигляду: 

𝐴𝑋𝑌𝑘𝑔
= [

−𝑎11 −𝑎12 ⋯ −𝑎1𝑘

−𝑎21 −𝑎22 ⋯ −𝑎2𝑘

⋯ ⋯ ⋯ ⋯
−𝑎𝑔1 −𝑎𝑔2 ⋯ −𝑎𝑔𝑘

],                              (3) 

де X – це СУІБ, 𝑌𝑘𝑔 – k-та загроза (зловмисник, атака, відмова), або їх коаліція, 

−𝑎𝑖𝑗(𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅, 𝑗 = 1, 𝑔̅̅ ̅̅ ̅) - включає до себе витрати на СУІБ, яка реалізує i-ю 
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стратегію та втрати від дій загроз, які реалізують j-ю стратегію. 

𝐵𝑋𝑌𝑘𝑔
= [

𝑏11 𝑏12 ⋯ 𝑏1𝑘𝑛−𝑚

𝑏21 𝑏22 ⋯ 𝑏2𝑘𝑛−𝑚

⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑏𝑔𝑚1 𝑏𝑔𝑚2 ⋯ 𝑏𝑔𝑚𝑘𝑛−𝑚

],                           (4) 

де 𝑏𝑖𝑗 – користь від подолання СУІБ, яка реалізує i-ю стратегію, за винятком витрат 

на реалізацію загрози, i – номер стратегії СУІБ,  j – номер загрози. 
Таким чином матриці загроз визначаються, як: 

𝐴𝑌 = [

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑘

𝑎21 𝑎22 ⋯ 𝑎2𝑘

⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑎𝑔1 𝑎𝑔2 ⋯ 𝑎𝑔𝑘

] , 𝐵𝑌 = [

𝑏11 𝑏12 ⋯ 𝑏1𝑘𝑛−𝑚

𝑏21 𝑏22 ⋯ 𝑏2𝑘𝑛−𝑚

⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑏𝑔𝑚1 𝑏𝑔𝑚2 ⋯ 𝑏𝑔𝑚𝑘𝑛−𝑚

],     (5) 

де 𝑎𝑖𝑗 –  аналіз усіх загроз, які впливають на СУІБ, 𝑏𝑖𝑗– користь, яку отримують 

загрози, від подолання СУІБ. 
Аналогічно матриці роботи СУІБ будуть мати вигляд: 

𝐴𝑋 = [

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑘

𝑎21 𝑎22 ⋯ 𝑎2𝑘

⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑎𝑔1 𝑎𝑔2 ⋯ 𝑎𝑔𝑘

] , 𝐵𝑋 = [

𝑏11 𝑏12 ⋯ 𝑏1𝑘𝑛−𝑚

𝑏21 𝑏22 ⋯ 𝑏2𝑘𝑛−𝑚

⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑏𝑔𝑚1 𝑏𝑔𝑚2 ⋯ 𝑏𝑔𝑚𝑘𝑛−𝑚

],    (6) 

де 𝑎𝑖𝑗 –  кількість механізмів захисту у складі СУІБ, 𝑏𝑖𝑗– аналіз процесу відмови 

або пошкодження механізмів захисту СУІБ (або навпаки, аналіз процесу 
блокування механізмами захисту) загроз, які впливають на СУІБ. 

Для рішення кооперативних ігор застосовується об’єднання коаліційних ігор 
в стратегічні ігри й рішення кожної симплекс-методом, для подальшого 
находження тих або інших результатів. 

Під час проектного моделювання необхідно розраховувати кількісні та якісні 
попередні показники ефективності захисту інформації системи, яка проектується. 
Це важливо тому, що закладені на цьому етапі критерії та показники в подальшому 
можуть звезти на нуль усю велику роботу, витрати та цінність інформації, які 
закладаються та відпрацьовуються на усіх етапах створення як інформаційної 
системи в цілому так і СУІБ вчасності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНІСТІ, МОБІЛЬНІСТІ, 

НАДІЙНІСТІ, ЖИВУЧІСТІ ТА БЕЗПЕКИ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ В 

УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

Згідно концепції розвитку інфокомунікацій в Україні, яка визначає основні 

засади і напрями подальшого розвитку інфокомунікаційних мереж, в умовах 

складного  і мінливого становища структура мережі та її системи управління в 

умовах надзвичайних ситуацій насамперед повинна бути гнучкою та адаптивною. 

При цьому, на відміну від функцій, завдань, способів управління у традиційних 

умовах, організаційні механізми систем управління інфокомунікаційними 

мережами в умовах надзвичайних ситуацій (НС) повинні бути пристосовані до 

виявлення нових проблем в мережах і оперативному виробленні рішень, до 

контролю вже прийнятих рішень та їх негайної реалізації. У рамках системи 

управління повинна бути забезпечена можливість максимальної концентрації 

ресурсів усіх інфокомунікаційних мереж, об'єднання інформаційних, 

організаційних і технічних типів резервів для ліквідації в найкоротший термін 

екстремальної ситуації, що виникла [1].  

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 812 від 29 червня 2004 року 

затвердив Порядок оперативно-технічного управління телекомунікаційними 

мережами в умовах надзвичайних ситуацій. 

До складу системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними 

мережами (СОТУТМ) увійшли Національний центр, центри управління мережами 

операторів телекомунікацій, центральних органів виконавчої влади, підприємств, 

установ та організацій. Фінансування розвитку системи, забезпечення готовності 

до виконання покладених на неї завдань, а також матеріально-технічне 

забезпечення центрів управління мережами покладене на операторів 

телекомунікацій та «інші джерела». 

Основні особливості функціонування системи управління 

інфокомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій полягають у 
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тому, що будь-яка ситуація виникає зненацька, раптово. Виникаючи, вона ставить 

перед системою управління завдання, що не відповідають стаціонарному режиму 

роботи системи управління інфокомунікаційними мережами та її функціонуванню 

в звичайних умовах. Системою управління терміново повинні бути прийняті 

відповідні контрзаходи, однак звичайний порядок роботи не дозволяє цього 

зробити з ряду причин. Також необхідно враховувати, що сучасні мережі мають 

багаторівневу, а деякі сегменти ще й  багатовимірну структури. Це з однієї 

сторони, значно ускладнює структуру системи управління, а з іншої сторони, 

багатовимірність підвищує живучість мережі в НС. 

Завдання системи управління в повсякденних умовах складаються з проти 

аварійного випереджуючого планування, основними цілями якого є збір 

інформації для прогнозування можливого розвитку надзвичайних ситуацій і 

контролю її наслідків, визначення ресурсів інфокомунікацій, необхідних для їх 

ліквідації, розробка спеціальних прогнозів, що дозволяють ефективно реагувати на 

очікування проблеми, обліку всіх засобів і апаратури в інфокомунікаційних 

мережах тощо. Застосування інтелектуальних технологій, зокрема систем 

інформаційної підтримки прийняття рішень дасть можливість побудувати 

ефективну систему управління, здатну спрогнозувати ситуацію, здійснити аналіз 

та прийняття рішення в реальному часі [2]. 

Для цього система управління має володіти інформацією про стан 

інфокомунікаційних мереж, наявність обладнання та інших ресурсів, мати 

можливість превентивного планування тенденцій розвитку поточної ситуації, а 

також планування ресурсів, необхідних для її поліпшення, стабілізації і зниження 

важкості наслідків розвитку надзвичайних ситуацій. 

Відсутність необхідної інформації часто стає основною перешкодою для 

функціонування системи управління з метою раннього попередження можливих 

наслідків. У багатьох випадках це обумовлено несвоєчасним наданням даних, 

виявленням і використанням необхідних ресурсів взаємопов'язаних  

інфокомунікаційних мереж різних операторів. 

В умовах надзвичайних ситуацій система управління повинна діяти 

оперативно й у реальному масштабі часу. Завдання  повинні зважуватися в 

надзвичайних ситуаціях на обмеженому інтервалі часу оперативно і безупинно. 

При виникненні надзвичайної ситуації в інфокомунікаційних мережах можуть 

виникнути проблеми, у зв'язку з чим можливості цих мереж можуть істотно 

перевищити обмеження, характерні для інфокомунікаційних мереж, що 

функціонують у режимі повсякденної діяльності [3-4]. 

В надзвичайних ситуаціях повинне бути реалізоване спільне використання 

двох, здавалося б взаємовиключних, принципів: єдиноначальності (єдності 

повноважень і відповідальності), розподілених повноважень і відповідальності, що 

забезпечує проведення погоджень та консультацій, а також створює умови для 

усунення неминучих конфліктів і розбіжностей. 

Протягом останніх років в Україні, як і в усьому світі, проходить бурхливий 

розвиток мереж не тільки стаціонарного, а і стільникового зв’язку. Причому все 
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більше уваги приділяється не голосовим сервісам і, насамперед, передачі даних, 

коротким повідомленням (SMS) та мультимедійним повідомленням (MMS).  

Надзвичайні ситуації стають повсякденною реальністю сучасного світу, і 

відповідно, реакція на них повинна бути адекватною, а значить науково-

обгрунтованою. 

У відповідності з доктриною інформаційної безпеки захист інформаційних і 

інфокомунікаційних систем ввійшла в сферу найважливіших національних 

інтересів. В цих умовах особливого значення набирає проблема погодженої 

ефективної взаємодії операторів зв’язку як під час проведення пошукових і 

антитерористичних заходів, так і під час надзвичайних ситуацій (НС), які 

викликані різними природними катаклізмами, а також техногенними 

катастрофами.  

Живучість будь-якої інфокомунікаційної системи, в тому числі і мобільної, 

визначається надійністю первинної мережі. Взаємопов’язана мережа зв’язку 

включає в себе первинну мережу загального користування і мережу обмеженого 

користування (мережі спеціального зв’язку) [5]. 

Надійна первинна мережа не тільки забезпечує якісне обслуговування 

стаціонарних та мобільних абонентів, але й є основою для організації цілого ряду 

накладених мереж спеціального призначення. Модель мережі побудованої на 

основі системи інформаційної підтримки прийняття рішень, що забезпечує 

функціонування об’єктів, як в звичайних умовах, так і в умовах НС являється 

мережа єдиного центру управління (ЄЦУ). Розміщення органів управління ЄЦУ в 

залежності від обставин здійснюється на стаціонарних та рухомих пунктах, 

оснащених технічними засобами управління, засобами зв’язку, оповіщання та 

життєзабезпечення, які підтримуються в стані постійної готовності до 

використання.  

На території повинні діяти декілька операторів проводових мереж та 

стільникового зв’язку. Таким чином,  питання оцінки живучості як фіксованих, так 

і мобільних систем зв’язку (МСЗ) лежить в площині специфічних організаційних 

рішень, які реалізуються у відповідних мережах, що, в свою чергу, потребує 

комплексного аналізу широкого кола взаємопов’язаних технологій: 

інтелектуальних та інформаційних. Проте, для всіх цих рішень необхідно чотири 

властивості ефективного функціонування інфокомунікаційної мережі в умовах 

надзвичайних ситуацій (НС): доступність, мобільність, надійність, живучість.  

Під живучістю слід розуміти стійкість системи зв’язку проти дій причин, які 

лежать поза системою і призводять до пошкодження елементів стихійними 

факторами і навмисними діями супротивника. В якості основного критерію 

живучості розглядаються наявність та якість зв’язку з групами мобільних 

терміналів у зоні НС. Живучість слід відрізняти від близького поняття – надійність, 

яке означає властивість забезпечувати зв’язок, зберігаючи в часі значення 

встановлених показників якості. Характерно, що в результаті НС не тільки 

виходять з ладу підсистеми мереж зв’язку, що призводить до уповільнення 

обслуговування, але, в умовах підвищеного попиту, різко зростає потік заявок на 
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з’єднання. Наступне основне визначення – це поняття атаки. Атака на 

інфокомунікаційні мережі – це дія, котра заключається в пошуку та використанні 

уразливих місць. Таким чином, атака – це реалізація загрози. Існує три основних 

види загроз безпеки – це загрози розкриття, цілісності та відмов в обслуговуванні 

[1].  

Відомо, що структурна надійність мереж зв’язку пов’язана, перш за все з 

заданими критеріями живучості та відповідними структурними та часовими 

показниками цих мереж.  

В умовах надзвичайних ситуацій вирішальну роль в ІКМ буде відігравати 

мобільний компонент, так як за допомогою його, в залежності від ситуації, можна 

за рахунок рухомих  мобільних терміналів створити покриття враженої зони. 

Розглянемо варіанти живучості мобільного сегмента в інфокомунікаційній мережі. 

Для побудови стохастичних моделей живучості пропонується використовувати 

математичний апарат ланцюгів Маркова. Запропоновано методику обчислення 

інтенсивності відмов обслуговування мобільних абонентів в умовах природних 

або техногенних  катастроф. Критерій живучості визначається оцінкою 

ймовірності блокування виклику Е (НС-1).  

Варіант А передбачає однакову ймовірність виживання всіх базових станцій 

(БС). Абоненти, підключені до вражених БС, захоплюються БС, які залишились в 

експлуатації, або ж абоненти самі переходять в стільники БС, що продовжують 

функціонувати. Відмітимо, що інтенсивність викликів або середня дія сеансів 

може залежати від числа вибувших БС. У випадку варіанта Б ймовірність 

виживання БС зростає зі збільшенням відстані від джерела НС. Отримаємо 

формулу оцінки живучості через такі параметри системи, як щільність покриття, 

ємність, число каналів та навантаження (рис. 1). 
 

Варіант А. Ймовірність виживання всіх базових станцій однакова й рівна р. 
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При збільшенні потреби в зв’язку у абонента вражених сот, збільшується 

об’єм  інформації, яка отримується абонентом. 
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Варіант Б. Ймовірність виживання базової станції 

зростає зі збільшенням  відстані R від джерела НС 

Формула оцінки живучості в випадку НС-1 варіант 

Б приймає вид 

 
Рис. 1. Оцінка живучості мобільної системи зв’язку через густину покриття, 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

320 

 

ємність, кількості каналів та навантаження 

 

У випадку передбаченої атаки на МСЗ, що має місце при НС-2, руйнівна дія 

майже завжди досягає цілі. Однак наявність ресурсів дозволяє відновлювати 

мережу. Тут також доцільно розглянути два варіанта:  

а) вплив порушує працездатність всієї системи, при  цьому в залежності від 

заподіяної шкоди, необхідний середній час на її відновлення;  

б) виводяться з ладу один або два компоненти мережі й вона атакується, поки 

існують працездатні компоненти. 

В моделі (варіант А) застосовано неординарний стаціонарний стохастичний 

процес, що описується відповідною діаграмою станів. Звідси приходимо до оцінки 

інтенсивності обслуговування замовлень та знаходимо оптимальні значення 

інтенсивностей відновлення у випадку навмисної руйнівної дії на МСЗ. Оцінка 

найкращого досягнення живучості приведена на рис. 2. Для варіанта Б приведена 

діаграма станів та рівняння станів. 
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Модель неординарного стаціонарного 

стохастичного  процесу для НС-2 (варіант А) 
Модель неординарного стаціонарного 

стохастичного  процесу для НС-2 (варіант Б) 
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Вирішуючи систему рівнянь, знаходимо 

ймовірність працездатності мобільної 

системи зв’язку як   

Np1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Оцінка живучості МСЗ (НС-2) 

 

Оскільки мережа працездатна, якщо вижив хоча б один компонент, то в станах 

1..N-1 МСЗ працездатна, продовжує підлягати атакуючим діям. У стані N система 

непрацездатна. Отже, вирішуючи систему рівнянь, знаходимо ймовірність 

працездатності МСЗ як 1-pN. Найбільш ефективним засобом забезпечення 

функціонування МСЗ в умовах НС є заходи, що підвищують інтенсивність 

обслуговування замовлення. Короткі повідомлення (SMS), дозволяють 

організувати ефективний інформаційний обмін в умовах НС.  

В якості аналізу якості трафіку в умовах НС запропонована гібридна модель, 

в тому числі й для трафіку коротких повідомлень. Так як зниження живучості 

мережі зв’язку після руйнівної дії можна охарактеризувати падінням її 
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продуктивності та погіршенням якості надаваного сервісу, то задача моделювання 

з метою оцінки та прогнозу продуктивності мережі, а також затримок передачі 

даних стає найбільш актуальною.  

З цією метою, побудувавши мережу передачі даних (ПД) та реалізувавши на 

ній модель якості ПД в пошуках реального механізму взаємодії з іншими 

операторами з питань якості та забезпечення живучості систем зв’язку, як у 

звичайний час, так і під час НС можна побудувати на визначеній території ЄЦУ. В 

її основу була покладена модель віртуальної АТС.  

При виникненні конкретної НС програмні механізми ЄЦУ відтворюють 

віртуальну АТС, система управління якої здатна видавати персональні директиви 

(SMS) мобільним групам спеціалістів, що залучаються до усунення даної НС, 

оцінювати на основі моделей, обсяг руйнацій у взаємопов’язаній мережі зв’язку, 

проводити моніторинг якості зв’язку та управляти наявними ресурсами, 

перерозподіляючи їх. 

Процес функціонування інфокомунікаційних мереж супроводжують різні 

екстремальні ситуації, причинами яких являються різного роду внутрішні фактори. 

В результаті цього можуть уражатися як окремі елементи, так і цілі ділянки цих 

мереж. Такі ситуації характеризуються різким зниженням пропускної здатності 

мереж зв’язку, а також їх структурно-топологічними змінами (щільно до розриву 

сполучності), тобто порушення зв’язку між визначеними пунктами мережі. 

Надійна первинна мережа не тільки забезпечує якісне обслуговування наземних і 

мобільних абонентів, але й являється основою для організації цілого ряду 

накладених мереж спеціального призначення.  

Аналіз систем управління сучасними інфокомунікаційними мережами та 

мережами майбутнього показав, що вони не можуть в повній мірі забезпечувати 

ефективне управління, тому для вирішення цього питання необхідно застосування 

інформаційних та інтелектуальних технологій, які в поєднанні дадуть змогу більш 

продуктивно організовувати управління мережами зв’язку. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЗАХИЩЕНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ WEB -САЙТІВ В УМОВАХ ВПЛИВУ 

АКТУАЛЬНИХ ЗАГРОЗ І УРАЗЛИВОСТЕЙ 

 

Рівень інформатизації та розвитку інформаційних технологій, а також та 

сучасні вимоги  правових актів, нормативних документів (НД) в галузі захисту 

інформації та правил щодо захисту інформації, яка є власністю держави, 

вимагають забезпечення організаційно-технічних заходів щодо захисту державної 

інформації, яка публікується в глобальних мережах (в т.ч. Інтернет), а саме 

створення  комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованих 

системах призначених для розміщення та публікації контенту WEB-сторінки 

державної установи. 

Завдання на оцінювання стану захищеності ІР в умовах впливу загроз і 

уразливостей відносяться, як відомо, до класу багатокритеріальних. Для їх 

колегіального рішення в умовах невизначеності і конфлікту серед існуючих 

методів математичного моделювання, методів формування та дослідження 

узагальнених показників якості з використанням графоаналітичного і ним 

подібних підходів, експертних методів вирішення складних завдань оцінювання та 

вибору будь-яких об‘єктів, в тому числі спеціального призначення, а також аналізу 

та прогнозування ситуацій з великою кількістю значимих факторів, найбільш 

раціональними і визначальними є саме експертні методи. Вони дають можливість 

більш глибоко вивчити явища, які істотно впливають на рівень захищеності як 

держави в цілому, так і окремих об‘єктів її інформаційної та кіберінфраструктури 

від впливу внутрішніх і зовнішніх кібервтручань та загроз, виявити найбільш 

важливе та істотне у цих процесах, не опускаючи тих деталей і взаємозв‘язків, без 

яких не може бути побудована модель досліджуваної ситуації. Підвищенню 

ефективності застосування експертних методів як правило сприяє: 

- проведення обґрунтованого добору групи висококваліфікованих експертів, 

діяльність яких пов‘язана з проведенням досліджень за обраними для проведення 

експертизи напрямами; 

- своєчасне ознайомлення експертів з метою дослідження та пояснення їм 

змісту роботи, яку вони повинні виконати; 

- проведення процедури анкетування експертів з урахуванням усіх 
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особливостей конкретного завдання; 

- проведення експертизи кожного заходу із забезпечення ІБ держави або 

окремих об‘єктів її інфраструктури відносно визначених вимог. 

Враховуючи значне поширення відомих методів експертного оцінювання, що 

дозволяють безпосередньо використовувати судження та інтуїцію експертів у 

будь-якій формалізованій структурі для вирішення завдань ми отримали метод 

анкетування. Як вихідні дані будемо використовувати сформовану за еталонною 

вибіркою актуальних загроз множину пар ― загроза - уразливість та множину 

показників (критеріїв) існуючих загроз, що характеризують можливість 

порушення конфіденційності, цілісності, доступності та спостережності 

інформації. Рішення даної задачі зводиться до визначення індексу захищеності 

інформаційних ресурсів та обчислення комплексного показника, що характеризує 

стан їх захищеності. Індекс захищеності ІР вважатимемо динамічною кількісно-

якісною характеристикою, яка вказує на здатність організації забезпечити власну 

ІБ та підтримувати безпечне функціонування об‘єктів їх інформаційної структури 

в умовах існуючих загроз інформаційним ресурсам. Його визначення здійснюється 

на підставі виявлення відхилень від штатного режиму функціонування ІР, ІТ 

систем і мереж, а також програмних і апаратних засобів шляхом аналізу чотирьох 

основних категорій, а саме: впливу на цілісність; впливу на конфіденційність; 

впливу на доступність; впливу на спостережність. 

Кожна з цих категорій підпадає під вплив пар загроза / уразливість (ZY), 

сформованих за еталонною вибіркою актуальних загроз інформаційній безпеці. 

Такими парами можуть бути пари:  

Отримання несанкціонованого доступу до інформації зовнішніми 

зловмисниками / відсутність політики використання послуг мережі (ZY1); 

Відсутність можливості відновлення роботи / відсутність резервного 

копіювання інформації (ZY2); 

Розкриття, продаж, шахрайське копіювання інформації / відсутність 

процедури поводження з інформацією (ZY3); 

Порушення персоналом організаційних заходів щодо забезпечення ІБ / 

відсутність політики інформаційної безпеки (ZY4); 

Неконтрольована модифікація інформаційного ресурсу / відсутність 

криптографічних заходів захисту (ZY5). 

На основі наведених вище індикаторів, що характеризують здатність 

організації забезпечити ІБ і підтримувати безпечне функціонування власних 

об‘єктів інформаційної структури можна зробити оцінювання стану захищеності 

інформаційних ресурсів в умовах впливу актуальних загроз і уразливостей. 
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БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ПУБЛІЧНИХ 

БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ WI-FI 
 

Вступ. Ми розглядаємо відомі вразливості (слабкі місця) протоколів, що 
застосовуються в досліджуваних мережах, загрози конфіденційності даних 
користувачів, що виникають внаслідок експлуатації цих вразливостей, можливі 
наслідки та втрати від реалізації загроз зловмисником. Ми проводимо збір даних з 
відкритих мереж, щоб дослідити обсяг інформації, доступний хакерам, а також 
щоб з’ясувати загальний рівень захисту систем та усвідомленість керівників щодо 
необхідності прийняття рішень щодо його покращення. На основі поточної 
ситуації ми розглядаємо рекомендовані заходи, які потрібно вжити для підвищення 
рівня захищеності. 

Мета дослідження. Метою цього дослідження є детальний опис всіх рішень 
для реалізації бездротового доступу, а також наявних вразливостей протоколів для 
публічних мереж, що використовуються. На подальший розвиток проекту 
покладено аналіз стану захищеності мереж в закладах міста Київ і мережевого 
трафіку підключених користувачів, для вивчення їх поведінки у відкритій мережі. 
Також ми звертаємо увагу на процедуру автентифікації користувачів, дані що 
запитуються та способи їх перехоплення та експлуатації.  

Аналіз джерел та наукова новизна. Багато джерел описують наявність 
вразливостей протоколів Wi-Fi, WPA/WPA2, WEP, WLAN, [1-4] разом з 
загальними рекомендаціями щодо використання публічних мереж. Автори також 
доповідають про ризики інформаційної безпеки, що виникають через 
недотримання рекомендацій захисту [1-11]. Були також проведені дослідження для 
окремих міст, щодо інформації, що збирається в публічних мережах при 
авторизації [12]. Але з досліджених джерел не зустрічалися публікації з повним 
описом наявних вразливостей для всіх протоколів. До того ж, проведені 
дослідження відбувалися в містах з іншим рівнем розвитку сфери безпеки та 
обізнаності користувачів. 

Основний зміст. На жаль, бездротове з’єднання було і є наразі сповнене 
слабких місць – вразливостей, які може використовувати зловмисник, щоб 
отримати доступ до конфіденційних даних користувачів. Треба брати до уваги, що 
всі дії, виконувані під час підключення до публічної точки доступу, можуть 
спостерігатися та перехоплюватися сторонніми особами. А тому, коли користувачі 
автентифікуються до соціальних мереж, здійснюють онлайн купівлі, пересилають 
по мережі конфіденційні документи, є ймовірність, що вони наражаються на 
небезпеку викрадення персональних даних. 

Стандарт Wi-Fi розроблений на основі IEEE 802.11. Цей стандарт задає набір 
протоколів канального і фізичного рівня для реалізації комп'ютерного зв'язку Wi-
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Fi WLAN на різних частотах. 802.11-1997 був першим стандартом бездротової 
мережі в сімействі, але 802.11b був першим широко прийнятим стандартом, за 
яким слідують 802.11a, 802.11g, 802.11n і 802.11ac.  

 Однак самі протоколи не здатні протистояти навіть найлегшим атакам 
хакерів, хоча для цього робилися суттєві модифікації. Тому рішенням стало додати 
протокол безпеки, що виконував би функції захисту. До таких протоколів на 
сьогоднішній день відносяться WEP, WPA, WPA2 та WPA3. 

Розглянемо схожості та відмінності протоколів, їх переваги та недоліки. 
WEP був розроблений для бездротових мереж і затверджений як стандарт 

безпеки Wi-Fi у вересні 1999 року. WEP використовує шифр потоку RC4 для 
конфіденційності та контрольну суму CRC-32 для контролю цілісності [14,15]. З 
WEP можна використовувати два методи аутентифікації: аутентифікація у 
відкритій системі та аутентифікація зі спільним ключем. 

Але WEP все ще є дуже вразливим рішенням. Системи, які покладаються на 
цей протокол, слід або модернізувати, або замінити у разі неможливості оновлення 
безпеки. Wi-Fi Alliance припинив підтримку WEP у 2004 році.  

Наразі він мало де використовується, щоправда випадки неоновлених систем 
із застарілими технологіями трапляються досить часто, і саме це зазвичай стає 
причиною інцидентів інформаційної безпеки. 

Альянс Wi-Fi задумав WPA як проміжний захід замість WEP до появи 
повного стандарту IEEE 802.11i.  

Стандартний WPA, подібний до WEP, визначає два способи роботи: 
1. Персональний WPA або WPA-PSK (Pre-Shared Key), який 

використовується для невеликого офісу та дому, не використовує сервер 
автентифікації, а ключ криптографії даних може досягати 256 біт 

2. Enterprise WPA або Commercial, де аутентифікацію проводить сервер 
аутентифікації 802.1x, що забезпечує контроль доступу та безпеку трафіку 
користувачів бездротової мережі. Цей варіант WPA використовує 802.1X + EAP 
для аутентифікації, але замінює WEP на більш досконале шифрування TKIP. 

WPA, як і WEP, після того, як була проведена перевірка концепції та 
виконана публічна демонстрація, виявився досить вразливим до вторгнення.  

Протокол на основі стандарту бездротової безпеки 802.11i був 
представлений у 2004 році. Найважливішим удосконаленням WPA2 порівняно з 
WPA було використання розширеного стандарту шифрування (AES).  

WPA2 також використовує 2 режими – персональний та робочий (enterprise). 
У січні 2018 року Wi-Fi Alliance оголосив WPA3 в якості заміни WPA2. 

Альянс Wi-Fi також стверджує, що WPA3 зменшить проблеми безпеки. Хоча 
стандарт викликає довіру, і доки не був оголошений ненадійним, його 
застосування ще ніде не запроваджено, і не підтримується майже ніякими 
приладами.  

На поточний момент існують такі найбільш поширені види атак, які 
дозволяють отримувати дані використання Wi-Fi в громадських місцях. 

Найпростіший - сніффінг, що дозволяє перехоплювати і аналізувати 
мережевий трафік.  

Другий вид атак - MitM (Man in the Middle). В даному випадку вдаються до 
використання протоколу, який зіставляє всередині мережі IP- і MAC-адреси 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

326 

 

апаратів і не перевіряє справжність пакетів.  
Однією з реалізацій першої та другої атак є Karma. Це бездротовий сніффер, 

що виявляє клієнтів і їх кращі / довірені мережі, пасивно прослуховуючи 802.11 
Probe Request фрейми. Потім може бути створена підроблена точка доступу для 
однієї із запитуваних мереж, до яких клієнт може бути автоматично підключений.  

Третій спосіб полягає у використанні переносної точки доступу, яка 
дозволяє створити мережу з більш сильним сигналом і ім'ям (SSID) існуючої.  

Не треба забувати про атаку Brute force, коли зловмисник використовує такі 
вразливості мережі, як відсутність перевірки кількості спроб введення паролів, 
слабкі паролі користувачів, ввімкнена функція WPS.  

Атака DoS(denial of service) виконується для порушення доступності 
інформації.  

Великий обсяг вразливостей з’являється, якщо для доступу в мережу 
потребується авторизація користувача.  

Авторизація зазвичай можлива одним або декількома способами: 
1. Введенням номера мобільного телефону, і отриманням на нього коду 

за допомогою SMS або дзвінка. 
2. Логін через соціальну мережу. 
3. Введення поштової адреси. 
4. Натискання кнопки «Авторизуватися». 
Практично завжди, після проходження процедури авторизації, в базі даних 

постачальника послуг зберігається запис виду 'MAC-адреса вашого пристрою' / 
'певний ідентифікатор, який чітко вказує на вашу особистість. 

Якщо в момент авторизації поряд знаходиться зловмисник, він може 
прослуховувати трафік за допомогою різних утиліт, дізнаючись мак адреси інших 
користувачів. Тоді, коли жертва завершує з’єднання та покидає місце, зловмисник 
змінює свою MAC-адресу на адресу жертви. Таким чином система впізнає 
пристрій зловмисника та пропускає його без авторизації. 

Видаючи себе за іншого, зловмисник може здійснювати протизаконні дії в 
мережі, але відслідкувати зможуть лише MAC- адресу, яка буде належати жертві. 

У 2017 році була виявлена вразливість KRACK ( Key Reinstallation Attack), 
вразливість типу атаки відтворення в протоколі WPA / WPA2.  

За певних умов зловмисник може не тільки «прослуховувати» Wi-Fi трафік, 
а й здійснювати низку атак типу «людина посередині»: перехоплювати сеанси 
TCP, виконувати вставку інформації в сеанси HTTP, відтворювати адресні або 
широкомовні пакети, та здійснювати інші атаки типу спуфінг[17]. 

До атак на Wi-Fi слід віднести ARP-poisoning. Нападник може отримати 
пакети, просто замінюючи в даному локальному кеші комбінації MAC / IP адрес 
для будь-яких двох хостів, пов'язаних з фізичної мережею. 

Висновок. В дослідженні були описані діючі стандарти бездротового 
з’єднання, куди входять безпосередньо стандарти Wi-Fi сімейства 802.11, та 
протоколи безпеки, що застосовуються разом з першими, з метою підвищення 
рівня захищеності мережі. Однак навіть після численних модифікацій безпеки, 
жодний стандарт не можна вважати безпечним ні окремо, ні в комбінації. Наразі 
існує стандарт 802.11і, та розробляється 802.11w в парі з WPA3. Розробники 
стверджують, що реалізували механізми закриття мережі від відомих 
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вразливостей, однак 802.11i ще не підтримується пристроями, і на додаток не був 
випробуваний на наявність вразливостей, тому вважати його безпечним ще не 
варто. На сьогоднішній день більшість бездротових точок доступу за 
замовчуванням налаштовані на стандарт a/b/g/n, а більш нові – n/ac. Щодо 
стандартів безпеки, існують та впроваджені наразі WEP (не підтримується Wi-Fi 
Alliance, але може залишатися на старих пристроях без оновлень), WPA та WPA2 
PSK – встановлений за замовчуванням на більшості пристроїв. І хоча з кожним 
новим протоколом покращувалися концепції безпеки та методи шифрування, всі 
вони залишаються вкрай вразливими перед великою кількістю атак. 

Були представлені типи атак (їх реалізацій безліч), що на даний момент є 
реальною загрозою для відкритих мереж Wi-Fi, а також і домашніх та бізнес 
мереж. Ці атаки в більшості є загальними для будь-яких конфігурацій стандартів. 
В майбутньому дослідженні ми представимо та проаналізуємо атаки, що 
стосуються конкретних протоколів безпеки. 

 

Список використаних джерел 

1. Habibi Lashkari, Arash & Danesh, Mir & Samadi, Behrang. (2009). A survey on wireless 

security protocols (WEP, WPA and WPA2/802.11i). 10.1109/ICCSIT.2009.5234856 

2. SANS Institute Reading Room site “The Evolution of wireless security in 802.11 networks: 

WEP, WPA and 802.11 standards” 

3. Glover, I.A. and Shan, Q. and Moore, P.J. and Portugues, I. and Watson, R. (2007) An 

investigation into the vulnerability of WLAN and WPAN technologies to impulsive noise in electricity 

transmission substations. In: Ninth International Symposium on Communication Theory and Applications, 

ISCTA'07, 2007-07-17. 

4. Thangasamy, Pandikumar. (2017). Wi-Fi Security and Test Bed Implementation for WEP and 

WPA Cracking. International Journal of Engineering Science and Computing. 07. 13571-13576. 

5. Marco Domenico Aime, Giorgio Calandriello, and Antonio Lioy. 2007. Dependability in 

wireless networks: Can we rely on WiFi? IEEE Security & Privacy 5, 1 (2007) 

6. Richard G Brody, Kyle Gonzales, and Dustin Oldham. 2013. Wi-fi hotspots: secure or ripe for 

fraud. Journal of Forensic Investigative Accounting 5, 2 (2013), 27–47 

7. Benjamin D Kern. 2004. Whacking, joyriding and war-driving: Roaming use of Wi-Fi and the 

law. Santa Clara Computer & High Tech. LJ 21 (2004), 101. 

8. Predrag Klasnja et. al. 2009. When i am on wi-fi, i am fearless: privacy concerns & practices in 

eeryday wi-fi use, Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, 1993–2002 

9. Tarek S Sobh. 2013. Wi-Fi networks security and accessing control. International Journal of 

Computer Network and Information Security 5, 7 (2013), 9. 

10. Nissy Sombatruang, Youki Kadobayashi, M Angela Sasse, Michelle Baddeley, and Daisuke 

Miyamoto. 2018. The continued risks of public Wi-Fi and why users keep using it: Evidence from Japan. In In 

Press, 16th Annual Conference on Privacy, Security and Trust. IEEE. 

11. Nissy Sombatruang, M Angela Sasse, and Michelle Baddeley. 2016. Why do people use unsecure 

public wi-fi?: an investigation of behaviour and factors driving decisions. In Proceedings of the 6th Workshop 

on Socio-Technical Aspects in Security and Trust. ACM, 61–72. 

12. Thangasamy, Pandikumar. (2017). Wi-Fi Security and Test Bed Implementation for WEP and 

WPA Cracking. International Journal of Engineering Science and Computing. 07. 13571-13576. 

13. "IEEE-SA Standards Board Operations Manual". IEEE-SA, 2015 

14. "WPA Part 2: Weak IV's". informit.com. Archived from the original on 2013-05-16 

15. "An Inductive Chosen Plaintext Attack against WEP/WEP2". cs.umd.edu, 2008. 

16. Michael Koziol, "Everything You Need to Know About WPA3", IEEE, доступ: 

https://spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/security/everything-you-need-to-know-about-wpa3 

17. “Wi-Fi Protected Access (WPA) handshake traffic can be manipulated to induce nonce and 

session key reuse”, vulnerability note, Carnegie Mellon University, 2017-10-16     

https://spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/security/everything-you-need-to-know-about-wpa3


Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

328 

 

УДК 005.8:005.41 
1 Фесенко А.О. 

К.т.н., асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації 
2 Пяташова Е.С. 

Студентка 
1,2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 

 

ВИМОГИ ДО СУЧАСНИХ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ 

ВТОРГНЕНЬ В ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ 

 

У наш час багато державних і приватних секторів переводять свої послуги в 

хмару для виконання різних завдань. Це створює їх обчислювальний процес, 

доступний для користувачів, легшим. Однак це також разом приносить нові 

загрози безпеки та виклики щодо надійності. 

Хмарні обчислення - це сукупність джерел для того, щоб забезпечити 

спільний доступ до ресурсів, які надаються на вимогу по мережі. Назва походить 

від використання символу у формі хмари як абстракції для складної 

інфраструктури, яка міститься в системних діаграмах. Хмарні обчислення 

доручають віддаленим службам дані користувача, програмне забезпечення та 

обчислення.  

Системи виявлення вторгнень (СВВ) є апаратними та / або програмними 

механізмами, які виявляють і реєструють невідповідні, невірні або аномальні дії та 

повідомляють про це адміністратору безпеки для подальшого розслідування. 

Системи запобігання вторгнень (СЗВ), включають в себе СВВ, і здатні вжити 

необхідних заходів для запобігання або зменшення шкідливих дій. Якщо ці 2 

системи сумістити, то вийде система виявлення та запобігання вторгнень (СВЗВ). 

В хмарній мережі СВВ розміщена на хмарному сервері та повністю 

адмініструється та керується постачальником послуг, що може створити загрозу 

для користувачів, адже постачальник може не сповістити клієнтів про загрози чи 

вже здійснені атаки. Таким чином, неупереджена послуга моніторингу третьої 

сторони може гарантувати адекватний моніторинг та оповіщення для користувачів 

хмари. 

Для ідеальної СВЗВ визначено ряд бажаних характеристик для 

оптимізованої продуктивності, максимального захисту та мінімальної помилки: 

1. Працює безперервно з мінімальним або без нагляду людини. 

2. Стійкість до помилок і відмов, щоб була можливість відновитись при 

збоях у системі. 

3. Легка адаптованість до певної мережі. 

4. Адаптованість до змін у поведінці користувачів та системи. 

5. Робота в режимі реального часу. 

6. Розпізнавання всіх або більшості вторгнень з мінімальною кількістю 

похибок. 

7. Самоконтрольованість та самозахищеність у випадку, якщо до СВЗВ 
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дістався зловмисник. 

8. Самоналаштованість відповідно до змін політики безпеки системи, що 

знаходиться під наглядом.  

Визначення точних характеристик цільового середовища має важливе 

значення для встановлення системних вимог і розробки системи виявлення та 

запобігання вторгнень.  

Незважаючи на те, що існує безліч характеристик хмарних обчислень, можна 

виділити п'ять основних: 

1. Послуга на вимогу: користувач сам може бути забезпечений 

обчислювальними можливостями, такими як серверний час та мережеве сховище, 

коли б йому не було потрібно, без будь-якого постачальника і людської взаємодії. 

2. Широка мережева доступність: хмарні обчислення повинні мати 

можливості, які стандартизовані в мережі, і можуть бути доступні для різних типів 

пристроїв (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, робочі станції і т. д.). 

3. Ресурсний пул: обчислювальні ресурси провайдера, такі як область 

зберігання, обчислювальна потужність, пропускна здатність мережі і пам'ять, 

повинні перебувати в фізичному або віртуалізувати пулі, можуть виділятися 

динамічно або відповідно до вимог кінцевих користувачів, і можуть 

обслуговуватися одночасно кількома орендарями. Користувачі не повинні мати 

ніяких прав доступу до ресурсів і не знають, де знаходяться ресурси. 

4. Еластичність: Це найважливіша базова функція для хмарних систем, 

яка визначається можливостями базової інфраструктури для адаптації до мінливих 

вимог, таким як обсяг і розмір даних, що використовуються в додатку.   

5. Регулярне обслуговування: використання ресурсів користувачем в 

хмарних обчисленнях може моніторитися, контролюватися і зберігатися; Дані про 

використання ресурсів можуть бути визначені, і постачальники можуть прозоро 

надавати їх користувачам. 

Безпека системи хмарних обчислень може розглядатися в двох вимірах: 

фізична безпека і кібербезпека. 

Фізична безпека стосується фізичних властивостей системи. Наприклад, 

центр обробки даних, що належить інфраструктурі провайдера, повинен 

реалізовувати стандарти безпеки і мати сертифікати безпеки по всьому світу, а 

здійснення нагляду і управління щодо заходів безпеки, негорючість, безперебійне 

електроживлення, запобіжні заходи при стихійних лихах (землетрус, повінь, 

пожежа і т. д.) є обов’язковими.  

З іншого боку, кібербезпека визначає захист системи від кібер-світу. Існує 

ризик атак кібербезпеки на сервіси системи хмарних обчислень. Ці атаки можуть 

використовувати величезні обсяги обчислювальних ресурсів, ефективно 

відключаючи використання хмарних технологій для споживача. Найвідомішими 

типами атак вважають: інсайдерську атаку, атаку флудом, сканування портів, 

модифікацію даних провайдерами, відмову в обслуговуванні тощо. 

Дуже важливо визначити проблеми, які виникають із явищ хмарних 

обчислень, перш ніж розробити СВЗВ. Конкретні проблеми, з якими стикаються 
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розробники під час розробки СВЗВ для середовищ хмарних обчислень, 

включають: 

1. Політики безпеки зазвичай встановлюються та керуються системним 

адміністратором, відповідальним за безпеку всієї системи. В хмарні є кілька 

адміністраторів системної безпеки, що створює негативний вплив на час реакції на 

вторгнення.  

2. Залучення до зловмисної діяльності інсайдера легко доступне, якщо 

приєднати зловмисника до постачальника хмарних послуг. Останні дослідження 

показали, що більшість зловмисників - інсайдери. Більшість доступних пропозицій 

щодо вирішення цієї проблеми в основному стосуються моніторингу діяльності 

працівників та формулювання політики хмарних постачальників послуг. 

3. Дуже важливим питанням хмарних обчислень є вартість передачі 

даних. Наприклад, в Amazon Cloud вартість передачі даних становить приблизно 

від 100 до 150 доларів за терабайт. Тому нові дослідження повинні намагатися 

забезпечити економічно рентабельні рішення для СВЗВ у хмарному середовищі із 

зменшенням пропускної здатності мережі. 

4. Додаткові питання стосуються видимості міжвіртуального трафіку 

машини на віртуальній платформі хоста, оскільки комутатор також 

віртуалізований. Таким чином, традиційні рішення для фізичного моніторингу не 

в змозі перевірити цей мережевий трафік 

5. Зазвичай кожна компанія підтримує процедури безпеки та надає 

відкриває доступ к документам, необхідних для підвищення безпеки, але 

постачальники хмарних сервісів не бажають їх надавати. Відсутність прозорості 

щодо таких методів управління безпекою, як аудит, політика безпеки, ведення 

журналів, існуючі вразливості та реагування на інциденти призводить до 

неефективності традиційних методів управління ризиками.  

З урахуванням характеристик хмарних обчислювальних систем та ідеальної 

СВЗВ вимоги до системи виявлення та запобігання вторгнень в хмарних 

обчисленнях з точки зору високого рівня визначаються наступним чином. 

1. Обробка масштабних динамічних багаторівневих автономних 

обчислювальних машин.  

Хмари визначаються як широкомасштабні віртуальні машинні системи, які 

автоматично створюються, мігруються та видаляються на вимогу користувача під 

час виконання. Щоб подолати складність свого динамічного характеру, СВЗВ 

повинна бути спроможна керувати собою з мінімальним або ніяким втручанням 

людини, що полегшує моніторинг та контроль мережевих елементів у режимі 

реального часу.  

2. Виявлення різноманітних атак з найменшими похибками 

Через зростання кількості атак, їх складність та непередбачуваність, системі 

необхідно розпізнавати нові атаки, їх вразливий намір та обирати найкращу 

стратегію захисту. 

3. Супер швидке виявлення загроз та їх профілактика 

Швидке виявлення та запобігання є дуже важливим фактором для СВЗВ, 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

331 

 

оскільки воно впливає на ефективність роботи всієї системи 

4. Самостійна адаптованість 

Особливість легкої адаптації до хмарного контексту в тій мірі, в якій вона 

повинна працювати, є дуже важливою. СВЗВ повинна сама налаштувати себе та 

бути адаптивною до змін конфігурації, оскільки обчислювальні вузли динамічно 

додаються та видаляються. 

5. Масштабованість СВЗВ 

СВЗВ повинна бути масштабованою, щоб ефективно обробляти величезну 

кількість мережевих вузлів, доступних у хмарі, та їх комунікаційне та 

обчислювальне навантаження. Система повинна масштабуватися у міру додавання 

вузлів, щоб вписатись у великі розміри хмари. 

6. Синхронізація автономних СВЗВ 

СВЗВ в хмарних обчисленнях - це фактично масивна спільна СВЗВ, що 

складається з великої кількості автономних СВЗВ. Хоча кожна система працює і 

виявляє вторгнення та аномалії незалежно, їх інформація та діяльність повинні 

бути синхронізовані, щоб розпізнати розподілені та паралельні атаки, застосувати 

відповідну відповідь або змінити певну компонентну систему або всю 

конфігурацію мережі та прийняти належну стратегію запобігання. 

7. Стійкість до взлому 

СВЗВ повинна мати можливість автентифікувати адміністратора та 

перевіряти його дії, захищаючи його дані та блокуючи будь-які лазівки, які можуть 

створити додаткові вразливості. 

 

Висновки: 

Усі нові рішення для розробки СВЗВ в хмарних обчисленнях повинні 

враховувати вищезазначені вимоги, щоб мати змогу подолати складність хмарних 

обчислень та відповідати реальним операційним цілям світу хмарних обчислень. 

Неоднорідна сутність хмарних обчислень потребує використання гібридних 

рішень та методів для СВЗВ для задоволення заявлених вимог.  
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КЛАВІАТУРНИЙ ПОЧЕРК ЯК СИСТЕМА БІОМЕТРИЧНОЇ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

Одним з найважливіших аспектів функціонування сучасних інформаційних 

систем є наявність системи аутентифікації користувачів. Процедура 

аутентифікації дозволяє розмежовувати права доступу до системи і визначити, чи 

дійсно користувач є тим, за кого себе видає. 

Першими засобами аутентифікації були голосові паролі. Потім з'явилися 

перші печатки і замки. Зараз же, в зв'язку з бурхливим розвитком обчислювальної 

техніки, процес аутентифікації проводиться і в віртуальному просторі, де він не 

втратив своєї початкової ваги. 

Сучасні методи аутентифікації можна розбити на 3 великих сімейства: 

1) аутентифікація на основі знання чого-небудь (парольна аутентифікація); 

2) аутентифікація на основі біометричних характеристик (біометрична 

аутентифікація); 

3) аутентифікація на основі володіння чимось (аутентифікація, заснована на 

застосуванні так званих «токенів»). 

Парольна аутентифікація - це аутентифікація, заснована на знанні деякої 

секретної інформації. В даний час даний вид аутентифікації є найпоширенішим в 

зв'язці з логіном - ідентифікатором користувача. Перевагою даного методу 

аутентифікації є те, що аутентифікаційна інформація не зберігається на 

матеріальному носії, а знаходиться в «голові» у користувача. Цей плюс часто є 

головним недоліком - користувач не хоче запам'ятовувати довгі та складні 

послідовності символів, покладаючись в цьому питанні або на який-небудь носій 

інформації, або на вибір в якості пароля осмислених або простих даних, таких як 

дата свого народження або кличка своєї собаки. Звідси і з'являються основні 

методи атак на даний метод аутентифікації. 

Дану проблему спробували вирішити за допомогою таких пристроїв, як 

токени. 

OTP (One-Time Passwords) токен - це пристрій (або програма), що генерує 

одноразові паролі для аутентифікації конкретного користувача. Тобто в даному 

випадку людина ідентифікує себе тим, що він має в своєму розпорядженні якийсь 

прилад. В даному методі аутентифікації вирішується основна проблема класичної 

парольної аутентифікації: користувачеві не потрібно нічого запам'ятовувати - для 

кожної процедури входу в систему використовується новий пароль, що 

генерується пристроєм. Якщо ж для використання токена необхідно ввести пін-код 
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- аутентифікація перетворюється в багатофакторну, що значно зменшує ступінь 

компрометації. Для генерації паролів в токенах використовуються хеш-функції або 

криптографічні алгоритми. 

Проте, як і в випадку з парольною аутентификацією, сильна сторона даного 

методу так само є і найслабшою стороною. Якщо при використанні парольної 

аутентифікації пароль (в ідеальному випадку) зберігається в «голові» у 

користувача, то тут має місце бути прив'язка до конкретного пристрою або 

програмі. Звідси виникають і способи атаки на данний вид аутентифікації - 

банальна крадіжка токена, з подальшим застосуванням реверс- інжинірингу (з 

метою зрозуміти логіку роботи системи), або не менш банальна аутентифікація за 

допомогою цього вкраденого токена, якщо він не захищений пін кодом. 

Наступним видом аутентифікації є біометрична аутентифікація. Біометрична 

аутентифікація - це аутентифікація користувача, здійснювана шляхом 

пред'явлення ним свого біометричного образу. 

Не потрібно покладатися ні на свою пам'ять, ні на будь-якої носій інформації 

- користувач сам по собі є носієм інформації. Підробити відкритий біометричний 

образ, беручи до уваги поточний рівень розвитку первинних перетворювачів 

фізичної величини, з кожним роком стає все важче. А підробити закритий 

біометричний образ без безпосереднього співробітництва (можливо, проти своєї 

волі) в принципі неможливо.  

Прикладом біометричної аутентифікації є клавіатурний почерк. Кожній 

людині властиві певні час утримання клавіш, швидкість друку, кількість помилок 

та інше. При цьому підробити чужий почерк набагато проблематичніше, ніж, 

наприклад, вкрасти пароль. Для створення системи визначення почерку немає 

необхідності купувати додаткове обладнання, цей спосіб економічний і зручний 

для користувачів, оскільки не вимагає від них ніяких додаткових зусиль - 

моніторинг почерку проводиться в прихованому режимі. 

Під клавіатурним почерком розуміється набір динамічних характеристик 

роботи на клавіатурі. Основними його характеристиками є час утримання клавіші 

та паузи між натисканнями. 

Час утримання клавіші - це період, протягом якого клавіша знаходиться в 

натиснутому стані. Він, як правило, вимірюється, в мілісекундах. 

Накладення натискань клавіш відбувається тоді, коли одна клавіша ще не 

відпущена, а інша вже натискається. З підвищенням швидкості набору тексту 

збільшується число накладень. 

Пауза між натисканням - це часовий інтервал, коли одна клавішу вже 

відпущена, а наступна ще не натиснута. 

Алгоритми розпізнавання клавіатурного почерку можливо розділити на три 

основні групи: 

1. Алгоритми, що аналізують почерк під час введення пароля. Такі 

алгоритми характеризуються меншою точністю, хоча і забезпечують найбільшу 

швидкодію; 

2. Алгоритми, що аналізують почерк після введення заданого текстового 
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фрагмента або фрази. Точність алгоритмів цього типу вище, але користувачеві 

необхідно набирати спеціально згенерований текст щонайменше двічі - при 

навчанні системи і для підтвердження своєї особи. 

3. Алгоритми, які постійно проводять прихований моніторинг клавіатурного 

почерку користувача. Дана група є найбільш перспективною, оскільки процес 

навчання і роботи інформаційної системи в цьому випадку не відволікає 

користувачів від основних обов'язків. Разом з тим, при постійному моніторингу 

можливо накопичити достатньо статистичної інформації для підвищення точності 

розпізнавання. 

За допомогою аналізу клавіатурного почерку можливо вирішити ряд 

прикладних задач, а саме: 

1. Своєчасне визначення підміни користувача. Припустимо, 

аутентіфіцированний користувач покинув робоче місце, залишивши комп'ютер 

незаблокованим. В цей час зловмисник може отримати доступ до всіх даних 

користувача. 

2. Постійний прихований моніторинг клавіатурного почерку дозволяє 

визначати підміну користувача в будь-який момент роботи з комп'ютером, навіть 

якщо аутентифікація вже була успішно пройдена. 

3. Клавіатурний почерк може використовуватися як додатковий засіб 

аутентифікації. Для цього при введенні логіна і пароля необхідно також проводити 

аналіз динамічних характеристик роботи на клавіатурі. 

4. Ідентифікація психо-фізичного стану користувача. При сильній втомі 

клавіатурний почерк людини міняється, стає менш ритмічним, збільшуються паузи 

між натисканнями і кількість помилок введення. Аналогічні проблеми виникають 

в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Присутність на роботі 

співробітників в такому стані контрпродуктивно, а в деяких випадках пов'язане з 

ризиком для життя і здоров'я. Своєчасне виявлення описаних випадків також 

можливо за допомогою постійного моніторингу клавіатурного почерку. 

5. Визначення авторства документів, програмного коду тощо Це завдання 

актуальне для систем, що дозволяють проводити іспити і тести онлайн. У разі 

постійного підтвердження особи за допомогою клавіатурного почерку у кандидата 

з'являється можливість проходити тести з дому. 

Відомо, що при друку на клавіатурі у людини задіяно до 140 м'язів. Виходячи 

з припущення, що найбільш істотний вплив роблять 20% від загального числа 

м'язів, отримаємо 28 таких м'язів, і відповідно 28-мірну завдання управління. 

Завдання великої розмірності дозволяє говорити про унікальність клавіатурного 

почерку користувачів.  

Висновки: 

У сучасному світі важливість інформації складно переоцінити. Для її захисту 

широко застосовується аутентифікація і авторизація. Аутентифікація - це 

процедура перевірки автентичності. Під авторизацією розуміється процедура 

надання користувачу певних прав. 

Найбільш поширені в даний час парольні методи, проте все більшої 
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популярності зазнає біометричний метод. Основна перевага біометричних методів 

полягає в тому, що такі ознаки неможливо вкрасти або передати іншій людині. 

Чудовим прикладом біометричної аутентифікації може слугувати 

клавіатурний почерк, що може бути як самостійною системою перевірки 

автентичності, так і додатковою для більш критичних систем. Хоча в сьогоденні 

цей метод не такий розвинутий та використовуваний як відбиток пальця, 

клавіатурний почерк активно розвивається, оскільки вирішує безліч задач, з якими 

важно або навіть неможливо впоратися іншими методами. 
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АНАЛІЗ CУЧАСНИХ РИЗИКІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 

Протягом останнього десятиліття фахівці з інформаційних технологій 

віднесли порушення пов’язні з даними до числа найнебезпечніших ризиків 

інформаційної безпеки. Хоча спроби порушення даних залишаються загрозою, 

четверта промислова революція, вводить ризики, які на сьогоднішній день існують 

лише в уяві авторів наукової фантастики. 

Щорічно Форум з питань інформаційної безпеки (ISF) - неприбуткова 

організація, що займається дослідженнями та аналізом ризиків для безпеки - 

випускає звіт під назвою Threat Horizon, який окреслює найбільш актуальні загрози 

безпеці. Звіт за 2019 рік містить сучасні ризики для інформаційної безпеки, які 

ілюструють важливість, якщо не терміновість, оновлення заходів кібербезпеки. 

Атаки через пристрої інтернету речей. Звіт попереджає, що пристрої 

інтернету речей (IoT) можуть використовуватися як шлюзи для завантаження 

програмного забезпечення, що встановлюється на підключені пристрої та системи. 

Атаки програм-вимагачів шифрують дані жертви та вимагають оплати за ключ 

шифрування. Оскільки більше галузей застосовують технології ІоТ, наслідки 

нападу таких програм на пристрої IoT можуть спричинити за собою дорогі витрати 

на ремонт, втрату авторитету через втрату даних та смертельний випадок через 

збій медичних систем або компонентів автомобіля. Природа IoT-технологій 

вимагає злагодженої інфраструктури безпеки, яка інтегрує протоколи безпеки 

виробників із політикою компанії та належними стандартами приватного 

використання.  

Маніпуляція інформацією за допомогою чат-ботів. Незважаючи на те, що 

інформаційна епоха надала людям можливості та інструменти для зростання за 

допомогою онлайн-освіти та інтерактивного навчання, вона також породила 

«підроблені новини». Інформація впливає на всі аспекти компанії - від прийняття 

рішень, процедур підбору персоналу, розробки бізнесу та продуктів, маркетингу 

та просування, а також ціни на акції.  

Коли довіра до цілісності інформації втрачається через спотворення, 

компанії можуть зіткнутися зі страшними наслідками. Звіт ISF передбачає, що 

прогрес у галузі штучного призведе до збільшення атак за допомогою викривлення 

інформації, які спрямовані на репутацію компаній, ціну акцій та ін.. Оскільки стає 

важче відрізнити чат-ботів від людей, автоматизована дезінформація набуває 

миттєвої достовірності. 

Вплив кібервійни на світову торгівлю. Поки країни беруть участь у 
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кібервійні, звіт ISF попереджає, що навмисні відключення Інтернету можуть 

поставити торгівлю під удар. Кібератаки на урядові організації, приватні компанії 

та фінансові установи можуть призвести до величезних збитків. Поломки системи 

можуть призвести до припинення транзакцій, що зупиняє глобальну торгівлю, тоді 

як втрата зв’язку вимикає державні служби, такі як правоохоронні органи.  

ISF рекомендує створити стандартні процедури для альтернативних 

комунікацій під час збою зв'язку. Хоча цей підхід може допомогти під час нападу, 

він не пропонує рішення для запобігання. Часто найкращий спосіб запобігти 

нападу - це передбачити його. Це можна зробити за допомогою створення центру 

безпеки операцій, який може допомогти проаналізувати, контролювати та 

керувати безліччю систем безпеки. Він працює цілодобово, щоб забезпечити 

реагування на інциденти, розвідку загроз та швидкий аналіз. 

Державний нагляд може розкрити корпоративну таємницю. Уряди почали 

створювати законодавство про нагляд, яке надає доступ до даних, що належать або 

управляються постачальниками зв'язку. Хоча наміром є моніторинг терористичної 

діяльності, збір даних може включати інші форми інформації, включаючи 

корпоративну таємницю. Оскільки більше урядів дотримується цієї тенденції, 

кіберзлочинці можуть незабаром спробувати отримати доступ до цих даних. 

Хоча компанії не можуть перешкодити урядам збирати свої дані, можуть 

існувати способи запобігти несанкціонованому використанню. ISF рекомендує 

співпрацювати з провайдерами зв'язку для встановлення стандартних правил 

зберігання метаданих, проведення регулярних оцінок ризику та регулярного 

відстеження збережених метаданих. 

Кожен рік приносить безліч нових загроз для інформаційної безпеки. І хоча 

більшість з цих загроз це удосконалені старі загрози, на них все одно обов’язково 

треба звертати увагу та вживати необхідних заходів. Організації повинні бути 

готові до безпрецедентного рівня співпраці. Бізнес має бути готовим до прийняття 

важливих рішень, які не принесуть додатковий прибуток.  
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DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL MODEL FOR EXPANDING THE 

ACTIVITIES OF AN E-COMMERCE ENTERPRISE 

One of the important conditions for the development of the information society is 

the construction of digital infrastructure, the key indicators of which are the Internet, 

information and communication technologies. The rapid development of IT has a 

significant impact on economic development, in particular on e-commerce enterprises. 

Research to increase the efficiency of such businesses concerns the allocation of 

resources, adaptation to the external environment, and the expansion of markets for 

goods and services. In a highly competitive environment, strategic planning for the 

development of the enterprise, which is based on the construction of conceptual models, 

is particularly important. In this regard, it is relevant to present a conceptual model for 

the expansion of an e-commerce enterprise, which can form the basis of strategic 

planning. 

The problem of creating conceptual models for enterprises of different types is 

solved by scientists (economists, organizational psychologists, sociologists, cybernetics, 

etc.) in different ways, depending on the scientific paradigms supported by them, 

affiliation to various fields and schools [Muhos]. Recently, ideas expressed by 

representatives of the so-called behavioral economy based on psychology have become 

widespread [Kahneman, Tversky, Thaler, etc.].  

The views of behavioral economists are based on the assertion that in real life when 

solving problems related to finances, people do not act in the way that would be 

reasonable from the point of view of economic feasibility, since they are influenced by 

social, cognitive and emotional factors.  

The five-stage model developed by Neil C. Churchill and Virginia Lewis back in 

1983 is considered a classic small business development model. Despite its already quite 

respectable age, it is still considered a benchmark and widely used in business 

development planning [The Stages, The Search, McAdam].  

The five-stage model by Neil Churchill and Virginia Lewis has the following 

structure: 1. Existence - at this stage, the problems connected with the foundation of the 

company and the beginning of its functioning as a market entity are solved; 2. Survival - 
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the struggle to win their place among companies of the same direction; 3. Success – 

having achieved economic stability, a company can either stop its development, being 

satisfied with the level of profitability it is at (the danger of such a strategy is that other 

similar companies can start to develop and modernize quickly, and therefore a company 

that has stopped unexpectedly will again be in stage 2), or continue its development, 

using internal or even external investments; Stage 4 Take-off - The company continues 

to grow rapidly. In the opinion of N. Churchill and W. Lewis, this is a very dangerous 

stage, as not every business can grow indefinitely, and the owner of the company must 

be aware of the framework; 5. Resource Maturity - the company has reached the optimum 

of its development, and the main task is to maintain this state. 

Given the influence of psychological, cultural, social characteristics involved in 

the economic activities of representatives of different countries, it is recommended to 

modify the basic models by adapting to specific conditions. 

For the purposes of our article, it was important to modify the classic conceptual 

5-stage model of company activity so that it would allow to achieve effective 

development and prevent possible losses in the conditions of the Ukrainian company. 

Let’s consider the benefits and risks of certain strategies to be considered by the 

management of an e-commerce company, which has achieved some success in its work, 

has accumulated the necessary funds for internal investment and wants to expand its 

activities effectively (Table 1): 
TABLE 1 

Stage 

I 

The decision to expand the company is taken by the owner alone (the e-commerce company 

is usually too small to have a board of directors) and he or she informs the employees about 

his or her decision. The main psychological problem that will require financial costs is the 

approval of such a decision by the team. The employee may not like that the money that could 

be spent on their salaries will go to the expansion of the company, so the need to "stimulate" 

their loyalty should be considered 

Stage 

II 

Expansion is a complex and multi-faceted process, so the owner (manager) is advised to 

delegate some of his or her authority to the person responsible for the process. This employee 

should be invited from the outside, since the primary staff of the company, including the 

owner, is too emotionally involved to make decisions. The newly-appointed Expansion 

Deputy must be competent and knowledgeable in the e-commerce environment, as he or she 

will need to recruit new employees not connected to the company with emotional connections 

and, first and foremost, to focus on their professional abilities.  

Stage 

III 

Expansion budget planning. Analysis of the market and opportunities in increasing the 

clientele of the company. The main task of the owner (manager) of the company at this stage 

is to maintain the stability of its activities and control over the work of its deputy responsible 

for expansion.  

Stage 

ІV 

Development of long-term and operating budgets, financial, marketing and production 

systems. Hiring new professional employees. Ensuring the material side of effective work 

(expanding space, buying new equipment, updating computer programs, etc.) Dismissal of 

those employees of the original company who cease to meet the increased standards or are 

not satisfied with the principles of company development. They can take with them some of 

the shares of the company that they received in the period of its formation. 

Stage 

V 

Ensuring the stability of the company in new conditions. 
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Then the visual model of this approach will look like this (see Figure 1): 

 

 
 

Fig. 1. Extension model 

When creating a conceptual model, the transition from the real system to the 

logical scheme of its operation is carried out, and the following steps are implemented: 

1. Definition of model structure: static and dynamic description; 

2. Determination of system boundaries, analysis of the environment and its 

properties that may affect the system; 

3. Forming a list of variables, constraints and performance criteria; 

4. Analysis and selection of opportunities to expand the enterprise; 

5. Determination of enterprise development strategy; 

6. Defining the mission, goals and objectives of the enterprise; 
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7. Development planning and further monitoring of its implementation. 

Depending on the operating conditions of the enterprise, mathematical methods 

for implementing the first three stages can be divided into four directions: analytical 

methods, statistical methods, methods of mathematical programming, game-theoretic 

methods. 

Thus, analytical methods are applied in the conditions of complete information 

certainty and are characterized by the establishment of functional dependencies between 

the conditions of the solution of the problem and its results (decision taken). These 

include finite numerical methods and infinite numerical methods. Strategic decision 

making is one of the key tasks of finite numerical methods. Infinite numerical methods 

are highly efficient in constructing the break-even equation. 

Unlike analytical methods, statistical ones are applied in the context of the 

probable certainty of information about the decision-making situation and are based on 

the collection and processing of statistical materials. A characteristic feature of these 

methods is the consideration of deviations and probabilistic processes. Statistical studies 

have been widely used in research that make it possible to analyze and evaluate different 

ways of project implementation. Currently, these methods are considered to be one of the 

most effective methods of researching complex systems and risk management. 

Mathematical programming methods (nonlinear and linear) are used to provide the 

maximum (or minimum) of the objective function under certain constraints. Most of the 

problems of mathematical programming in research and design are nonlinear 

programming problems. Linear programming methods have become widely used in the 

field of investment resource allocation. Game-theoretic methods are devoted to the study 

of models and methods of making optimal decisions in conflict. To explore a conflict 

situation, its formalized simplified model is built. Methods of game theory are used in 

cases where the uncertainty of the situation is due to the conscious actions of the 

opponent, including to predict his actions. Methods of statistical decision theory are used 

in the uncertainty of a situation caused by circumstances that are random. These methods 

are most widely used to make decisions based on competitors' actions. The next step, 

namely: analysis and selection of opportunities to expand the activity of the enterprise, 

is a practical implementation of the diagrams construction - use case diagrams, enterprise 

class diagrams and interaction diagrams. The use case diagram is a UML diagram 

showing the relationship between entities and precedents. Such a diagram is a graph 

consisting of sets of entities and use cases, its essence is the representation of relations 

between entities. A class diagram is a static representation of model structure, it displays 

static elements such as classes and their relationships. The interaction diagram reflects 

the sequence of processes occurring in the relations between the entities. Such diagrams 

are divided into a sequence diagram and a collaboration diagram. 

Taking into account the specificity of the Ukrainian market, the first step in the 

practical implementation of the e-commerce enterprise expansion model is to build a 

usage diagram (namely, the market expansion unit) that reflects the functional purpose 

of the model. Elements of this chart are actors (icons for designating entities) and 

elements that reflect their actions (ovals and arrows to describe states and transitions 
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between them).  

In order to improve the understanding of the model and to better understand the 

role of each employee, a list of works should be added, such diagrams can accurately 

reflect the work of the company. The class diagram is a key element in the further 

implementation of our model. This diagram allows you to explore the classes and the 

relationships between them, and see the logical structure of the model. In the initial stages 

of design, class diagrams are used to determine the essential roles and responsibilities of 

entities that reflect system behavior. Further stages of work begin when the description 

of the organizational structure and business processes of the enterprise is completed. 

Implementation of the definition of an e-commerce enterprise development 

strategy, and subsequently mission, goals and tasks, is influenced by two factors: 

1) the direct impact of new information technologies on human consciousness - 

primarily due to the significant expansion of cognitive and communicative capabilities; 

2) the impact of information technology on the definition of strategies through the 

use of new means of communication. 

The ability to carry out IT-based information interaction and access to resources 

in real time provides: 

• information interaction of enterprise employees; 

• use of IT management of information resources; 

• the functioning of software, hardware and communications. 

On this basis, it can be argued that the requirement for enterprise expansion is the 

presence of a network organizational structure that provides: 

• monitoring and performing the functions of managers on specific issues; 

• support for the resource base; 

• regulating access to digital information and teaching resources. 

Informatization is the most visible factor in the impact of new technologies on e-

commerce. Its wide introduction into the activity of the enterprise, especially at the stage 

of its expansion, provides real efficiency of work. The key to success is the 

transformation of the adopted concept and model of expansion into an appropriate 

computer program. The model presented by us is quite versatile and can be (usually 

subject to specific agreement with the specific circumstances of the company) applied in 

the development of expansion plans by small businesses of different types. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО 

НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ХКТЕІ 

 

Одним з інструментів розвитку інформаційного суспільства є електронна 

освіта (e-learning) як цілеспрямований процес для досягнення результатів 

виховання та навчання засобами електронного навчання, яка сприяє оновленню 

форм, засобів, технологій та методів викладання дисциплін.  

Електронна освіта [6] є способом організації навчально-виховного процесу, 

який базується на використанні ІКТ, технологій мультимедіа й Інтернету з метою 

створення системи навчання і студентів, підвищення якості освіти за рахунок 

покращення доступу до ресурсів і сервісів, а також віддаленого обміну знаннями і 

сумісної праці.  

Викладачі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту (ХКТЕІ) працюють над реалізацією e-learning, яка має такі  переваги, як 

економія часу, збільшення швидкості запам’ятовування навчального матеріалу, 

можливість навчання в зручному темпі і в будь-який час, доступність навчання для 

всіх категорій студентів, можливість повертатися до матеріалу, який є не зовсім 

зрозумілим, необмежену кількість разів. Процесом e-learning керує викладач 

(тьютор), який контролює процес навчання, проводить відеолекції або вебінари, 

форуми або вебконференції, розробляє і перевіряє тестові завдання з метою 

виявлення рівня знань. 

Електронне навчання в ХКТЕІ здійснюється як система навчання за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, як нова форма організації 

навчального процесу, що базується на самостійній навчальній роботі студентів за 

допомогою розвинених електронних освітніх ресурсів.  

Важливим етапом здійснення електронного навчання є застосування 

цифрових освітніх ресурсів, що включають навчальні, наукові, інформаційні, 

довідкові матеріали і засоби, розроблені в електронній формі і представлені на 

носіях будь-якого типу або розміщені у комп’ютерних мережах, які відтворюються 

за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної 

організації навчально-виховного процесу, у частині, що стосується його 

наповнення якісними навчально-методичними матеріалами, які студент може 

завантажити на локальний комп'ютер, Інтернет-портал, віртуальні чи хмарні 

сховища для використання в освітніх цілях.  
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Тобто навчальний контент електронної освіти складається, як і в традиційній 

освіті з підручників, лекцій, практичних завдань, тестів тощо, але представлений в 

електронному вигляді.  

Впровадження електронної освіти є складним багатовекторним процесом, 

що потребує значних матеріальних, інтелектуальних і фінансових ресурсів та 

вимагає вирішення комплексу правових, організаційних, технологічних, 

методологічних та інших проблем. 

Основними принципами електронної освіти в ХКТЕІ є: прозорість і 

відкритість; конфіденційність та інформаційна безпека; єдині технічні стандарти і 

взаємна сумісність; орієнтованість на інтереси і потреби учасників електронної 

освіти; відповідність міжнародним стандартам. 

Вагомим фактором впровадження й розвитку технологій електронного 

навчання є створення потужної технічної й інформаційної інфраструктури 

навчальних закладів із розвиненим інформаційно-навчальним середовищем, 

впровадження Інтернет технологій і створення комунікаційних мереж. 

Впровадження технологій електронного навчання в навчальний процес 

створює додаткові умови для підвищення якості освіти за рахунок: розробки й 

використання інноваційних освітніх технологій навчання; диференціації 

навчально-виховного процесу для найбільш повного розвитку здатностей 

особистості, розкриття її творчого потенціалу; організації ефективної колективної 

навчальної діяльності, у тому числі екстериторіальної і спільної міжнародної 

(освіта без кордонів); розширення електронного простору й підвищення вільного 

доступу до інформаційних освітніх ресурсів; створення нового покоління 

електронних засобів навчального призначення; розвитку засобів оцінювання 

результатів навчальної діяльності та управління навчанням. 

Електронне навчання інтегрує різні методи й форми навчального процесу та 

надає їм якісно новий рівень. З упровадженням мережних засобів зв’язку як 

інноваційної платформи для розвитку електронного навчання викладачі ХКТЕІ 

впроваджують інтегративні методи: мультимедійні лекції, мультимедійні 

презентації студентів, електронне тестування, метод “електронний портфель 

студента”, метод “електронний кейс”, метод телекомунікаційних проектів, ділові 

електронні ігри, проблемні дискусії тощо.  

Методичними перевагами використання в ХКТЕІ електронних технологій 

для інтенсифікації навчального процесу такі: висока мотивація студентів; 

підвищення рівня автономії навчальної діяльності студентів; методична 

різноманітність форм, методів, режимів, прийомів навчання; легкість в організації 

повторення вивченого матеріалу; модульність електронних навчальних матеріалів; 

цільове призначення та адекватність навчально-методичних і довідкових 

матеріалів рівню підготовки студентів; моделювання особистісного й професійно 

значущого контексту навчальної діяльності; формування індивідуальних 

стратегій, способів та прийомів самонавчання.  

Впровадження в навчально-виховний процес навчального закладу широкого 

спектра електронних технологій навчання [19] суттєво впливають на 
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індивідуалізацію навчального процесу за рахунок деяких психологічних факторів: 

урахування функціональних процесів психіки і відповідних їм пізнавальних 

процесів; адекватності форми навчання і типу занять, на яких будуть застосовані 

електронні засоби навчального призначення; забезпечення різних рівнів автономії 

студентів в інформаційно-навчальному середовищі; реалізації відповідних 

стратегії керування навчально-пізнавальною діяльністю студентів; підвищення 

позитивної внутрішньої мотивації завдяки неупередженості, позитивним 

коментарям викладача щодо їх навчальних досягнень; урахування вікових 

особливостей студентів і їх потреб у майбутній професійній діяльності; активізація 

інтелектуальних і емоційних процесів сприйняття, розуміння, осмислення й 

інтерпретації навчального матеріалу завдяки інтеграція вербальної, візуальної і 

аудійованої інформації; встановленню балансу між видами навчально-

пізнавальної діяльності та раціональним застосуванням певних технологій; 

урахування доцільності форм представлення навчального матеріалу, що 

відбирається, психолого-педагогічним особливостям контингенту студентів; 

зниження ролі суб’єктивного фактору завдяки об’єктивним методам контролю; 

передбачення відповідного рівня підготовки студента до продуктивної самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності. створення позитивного емоційного фону за 

рахунок конфіденційності та об’єктивності оцінки навчальних досягнень 

студентів.  

Застосування у навчальному процесі ХКТЕІ Smart-освіти [17] з 

використанням технологічних інновацій та Інтернету надає студентам можливість 

набуття професійних компетентностей на основі системного багатовимірного 

бачення і вивчення дисциплін, з урахуванням їх багатоаспектності та 

безперервного оновлення змісту. Smart-освіта передбачає застосування в освітніх 

цілях смартфонів, планшетів, інтерактивних дошок – смартбордів, інших 

пристроїв із доступом до Інтернету, а також різноманітних навчальних програм та 

додатків. 

Метою впровадження Smart-освіти у навчальному закладі є забезпечення 

майбутніх фахівців необхідними навичками для реалізації успішної професійної 

діяльності в умовах цифрового суспільства та розвиненої економіки. Така освіта 

надає можливість студентам навчатися, використовуючи електронні навчально-

методичні комплекси, що містять лекційні та лабораторно-практичні матеріали, 

матеріали для тестування, літературу для вивчення курсу, завдання для 

самостійної роботи, питання для підсумкового контролю, можливість переглядати 

роботи студентів, які опанували курс за попередні роки. Завданням викладача є 

спрямування роботи студента на досягнення поставленої мети навчання. 

Використовуючи Smart-підходи, необхідно структурувати роботу студента, 

розробити чіткий сценарій заняття з конкретними завданнями, вимогами до їх 

виконання та критеріями оцінювання. Важливим фактором при цьому є мотивація 

навчання, що дозволяє зацікавити студента у здобутті знань, віднайти стимули 

щодо активізації самостійної пізнавальної діяльності, творчого наукового пошуку.  

Перехід до Smart-технологій формує нові вимоги до науково- педагогічних 
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працівників: викладачі мають бути не тільки добре обізнаними у професійній 

сфері, а й мати широкий світогляд, вміти використовувати сучасні технології для 

роботи як з інформаційними ресурсами, так і з молоддю. Smart-підходи 

передбачають не надання готових знань, а створення умов для набуття молоддю 

власного досвіду і навичок.  

Smart-освіта відкриває перед викладачами нові можливості: обмінюватись 

досвідом та ідеями, більше часу приділяти науковій роботі, персоніфікувати курс 

навчання в залежності від його завдань і компетентності слухача, економити час.  

Широкий доступ до електронних навчальних матеріалів через Smart-

технології та засоби ІТ спрямовує студента на самостійне здобуття професійних 

компетенцій. Навчання студентів набуває більшої персоналізації, що стає 

підґрунтям розробки персональних освітніх програм, зорієнтованих на інтелект, 

творчість та креативність майбутніх фахівців. Студент під час навчання за новими 

електронними технологіями набуває загальнолюдські, життєстверджувальні, 

професійні компетентності, щоб на ринку праці бути конкурентноспроможним у 

Smart-суспільстві.  

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, 

створення та використання мультимедійних засобів переходить у віртуальну 

площину. Електронне навчання (e-learning) та мультимедіа-технології активізують 

пізнавальний процес, надають можливість візуалізації навчального матеріалу.  

Smart-освіта становить собою таку освітню систему, що покладена в основу 

освіти нового типу, яка передбачає адаптивну реалізацію навчального процесу в 

якому використовуються інформаційні Smart-технології. Цей процес передбачає 

створення віртуального освітнього середовища, використання інтерактивних 

засобів ІКТ, регулярне оновлення і поповнення контенту і моніторингу якості 

освіти. Реалізація парадигми Smart-освіти спрямована на одержання знань, умінь і 

компетенцій у взаємодії з мінливою взаємодією із соціальним, економічним і 

технологічним середовищем в основі якого лежать технологічні, організаційні та 

педагогічні складові.  
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Анотація. Існує великий вибір методів та форм навчання, але останнім 

часом набирає популярність електронне навчання (онлайн). В інтернеті 

публікуються курси на освітніх платформах Prometheus, edX, Coursera тощо. Це 

сприяло переосмисленю підходів до викладання у вищих закладах та 

трансформувало освіту на новий рівень. 
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Для того щоб орієнтуватися в сучасному світі потрібно володіти низкою 

компетенцій. Суспільство переходить у віртуальний простір – з’являються 

соціальні мережі; спорт стає кіберспортом; послуги, черги, кабінети, навчання 

тощо. Електронне навчання або онлайн – система, яка поєднує такі види навчання: 

як дистанційне навчання, навчання із застосуванням комп’ютерів, мережеве 

навчання, віртуальне навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій. Електронне навчання поклало початок новій філософії навчання, яку 

ще називають розумним навчанням. 

Така форма навчання передбачає гнучкість в віртуальному просторі за 

допомогою інформації, яка знаходиться у вільному доступі. Це робить процес 

навчання ефективним та надає можливості кожному, збільшує кількість охочих 

навчатися з будь-якого місця і у будь-який час. Для цього необхідно здійснити 

перехід від книжкового (паперового) до електронного контенту, розміщуючи його 

в репозитарії. Це спонукає здобувачів взаємодіяти із програмною системою, 

обирати та аналізувати інформацію, спонукає до самостійної роботи [1, с. 79-80]. 

Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш 

популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, IT-

фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій і т.д. Акронім STEM 

вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі 

науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та 

математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах 

посилюється природничонауковий компонент та інноваційні технології [2].  

В доповіді розглядається освітній хаб на базі технологій Microsoft Teams 

електронного навчання для підтримки компетенцій здобувачів спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення» [3]. Даний хаб включає в себе надбудови 

для трансформації навчання на новий рівень та може забезпечити якість освіти, 

мотивацію здобувачам за рахунок інтуїтивного інтерфейсу та мультимедійних 
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засобів, залучаючи здобувачів до творчої, навчальної і наукової діяльності. Це дає 

їм можливість формувати професійні компетентності. Організація навчального 

процесу у вищих навчальних закладах — це система заходів, які спрямовані на 

реалізацію змісту освіти на певному освітньому та кваліфікаційному рівні 

відповідно до державних стандартів освіти. 

Цей хаб включає найнеобхідніший набір надбудов для взаємодії викладача 

зі здобувачем, як індивідуально, так із групою: створення тематичного 

віртуального класу, видача та виконання завдань у віртуальному класі, 

призначення строків, публікація документів, таблиць, презентацій для самостійної 

роботи, електронні підручники, гнучка система оцінювання виконаних завдань, 

сховище електронних документів та спеціальні надбудови [4]. 

Прикладом спеціальних надбудови для здобувачів STEM спеціальностей є 

робота з системою контролю версій GitHub через віртуальний клас. Система 

контролю версій використовується для взаємодії та комунікації між учасниками, 

тому є важливим компонентом для опанування професійних навичок, наприклад, 

використання методології процесу розроблення та моделей життєвого циклу 

програмного забезпечення [3]. Надбудову необхідно інтегрувати в якості учасника 

навчального процесу у вигляді бота, який запрограмований допомагати 

здобувачеві з опануванням роботи з системою. Здобувачам буде доступний 

загальний репозиторій, де викладач може викладати практичні завдання [4]. 

Іншими надбудовами для уміння виконувати роботу з системами управління 

задачами [3] є інтегровані Jira та Trello. 

Для перевірки робіт на плагіат можна інтегрувати плагін Turnitin [5]. 

Використання плагіну буде спонукати як викладачів, так і здобувачів 

дотримуватися академічної доброчесності, належної атрибуції та оригінального та 

грамотного письма, сприяти критично мислити [3, 5]. Освітній хаб надає доступ до 

відкритої системи керування навчанням Moodle [4, 6]. 

В доповіді описані можливості освітнього хабу, які надають викладачам та 

здобувачам організовувати взаємодіяти між собою, підтримувати якісний контент 

та компетенції здобувачів STEM спеціальностей. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ ДО ВИВЧЕННЯ 

STEM-ДИСЦИПЛІН 

 

За роки свого існування загальноосвітня (і вища) школа в Україні зазнала 

багатьох перетворень, новацій. На сучасному етапі розвитку вона потребує зміни 

пріоритетів у зв’язку з постіндустріалізацією суспільства, інтенсифікацією 

матеріального виробництва, перебудови мислення та діяльності людей. 

В Україні сформувалася власна система роботи з інтелектуально 

обдарованими дітьми, у тому числі й з природничо-математичних та 

технологічних дисциплін: інтелектуальні конкурси, олімпіади; мережа 

спеціалізованих ліцеїв, випускники яких демонструють високі результати, у тому 

числі й зі STEM-дисциплін; система позашкільної освіти. Це ті заходи, на базі яких, 

на думку вітчизняних вчених, потрібно вибудовувати систему науково-

орієнтованої освіти, впроваджувати принципи наукового й інженерного методів у 

освіту школярів. Сьогодні STEM-підходи реалізуються в багатьох українських 

школах та інших навчальних і позашкільних закладах. Позашкільна STEM-освіта 

в державі – це предметні олімпіади, діяльність Малої академії наук (МАН), інших 

закладів позашкілля, різноманітні конкурси і заходи: Intel Techno Ukraine; Intel Eco 

Ukraine; Фестиваль науки Sikorsky Challenge; STEM-змагання; наукові пікніки, 

хакатони і багато іншого [1]. Раннє залучення шкільної молоді до поглибленого 

вивчення дисциплін, STEM-діяльності впливають на наступний вибір майбутньої 

професії. 

Дослідження взаємозв’язків між компетентностями здобувачів освіти, 

їхніми інтелектуальними здібностями та їхнім баченням свого майбутнього щодо 

подальшого навчання, використання активних стратегій навчання для вибору 

професії, показало корисність мотиваційних переконань для розуміння вибору 

цього майбутнього. Отже, молодь потрібно готувати до їхнього майбутнього, 

готувати до навчання протягом усього життя – «до навчання й перенавчання в 

умовах, коли зовнішні обставини постійно змінюються» [2]. 

У середніх класах багатьох загальноосвітніх шкіл України існує поділ класів 

за направленнями: математичні класи, класи вивчення природничих дисциплін, 

інформатики, філологічні класи та інше – так звана профільна підготовка. З цього 

приводу існують різні точки зору: як за, так і проти такого поділу. Одним із мотивів 
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є думка про те, що це приводить «до формування однорідних класів, … викладання 

стає більш прямолінійним» [2, с. 70]. 

Профільна підготовка відрізняється від загальноосвітньої підготовки більш 

конкретними професійно зорієнтованими характеристиками мотивів, мети, засобів 

і результатів навчальної, продуктивної, творчої діяльності, які виступають 

стосовно до учня у вигляді певних вимог. Профільна підготовка зі STEM-

дисциплін допоможе учням перейти від загального (точніше загальноосвітнього) 

до більш конкретного профілю діяльності, який передбачає певну спеціалізацію, 

конкретизацію навчальної діяльності навколо групи STEM-професій. З часом така 

орієнтація буде звужуватися і конкретизуватися у професійній підготовці у 

середніх спеціальних чи вищих навчальних закладах. 

Кожна школа має свою направленість, спеціалізацію. Спираючись на 

пізнавальні інтереси учнів до технологій та їхнє захоплення сучасними 

електронними засобами, можна зорієнтувати їх на STEM-профіль навчання, і 

навпаки, знаючи здібності і нахили учнів до деяких предметів навчально-

виховного циклу, можна запропонувати інтегроване навчання з цих дисциплін, а в 

подальшому і саму професію. Невід'ємним елементом у майбутньому 

професійному виборі, розвитку та становленні, є питання формування мотивів до 

навчання. 

 
Рис.  1. Вплив мотиваторів на подальшу діяльність учнів 

 

У дослідженні [3] було виділено три принципи, які мають найбільший вплив 

на освітній процес: налагодження спілкування між вчителями і учнями, посилення 

цього фактору через введення системи зворотнього зв’язку (feedback) і більше, ніж 

поверхнево–глибоке навчання, та реконцептуалізація інформації. Найпотужнішим 

чинником автор визначає зворотній зв’язок, який повинен біти підкріплений 

оціночним компонентом і мотиваційним. Він виділяє як позитивні мотиватори, так 

і негативні (Рис.  1). 

Одна з провідних ідей впровадження STEM-освіти є підвищення рівня 

інтересу до предметів природничо-математичного циклу. Дослідження в цьому 

напрямі показали, що у молоді є усвідомлення важливості точних і природничих 

підтримка, підкріплення

коригувальні відгуки

відновлення та зворотній зв'язок

діагностичний відгук

майстерність навчання 
(що базується на зворотному зв'язку) 

зовнішні нагороди

відкладений відгук

покарання
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наук, як перспективних для розвитку нано, біо-технологій. Проте більшість з них 

вважає ці науки або нецікавими або важкими для розуміння [4, 5, 6]. Нещодавно 

проведене дослідження показало, що ключовим фактором вибору професій, 

напряму STEM пов’язано з успіхами у навчанні природничо-математичного 

напряму на загальнообов’язковому рівні [7]. Авторами запропоновано стратегії, 

пов’язані з підвищенням інтересу до STEM-освіти: залучення дітей до вивчення 

природничо-математичних дисциплін з раннього віку, активізація їх інтересу в 

початкових класах та основній школі, забезпечення базового рівня грамотності і 

підвищення обізнаності про можливості їх кар’єри і досягнень в STEM-галузях [8]. 

Освіта створює середовище спілкування у якому світові цінності і 

досягнення науки і техніки сприяють соціалізації особистості і здатні забезпечити 

захоплення молоддю природничо-математичним напрямом діяльності. Тому 

важливою проблемою є виявлення і обґрунтування цілей і функцій STEM-освіти 

для встановлення моделей, які функціонуватимуть у новому освітньому просторі 

та удосконалених  педагогічних  підходів з врахуванням системи цінностей, 

особливостей способів сприйняття і комунікацій сучасного покоління. 
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Наразі інформаційні технології стали важливою складовою сучасного світу. 

Їхні впровадження у всі аспекти життєдіяльності людини, впливають як на 

економіку країни в цілому, так і на промисловість зокрема. Результатом стрімкого 

технологічного розвитку у світі є четверта промислова революція. Впровадження 

нових – інформаційних – технологій у виробництво спонукає країни спрямовувати 

розвиток промисловості у бік Індустрії 4.0. Проте цей процес не може розвиватися 

рівномірно по всіх країнах, тому деякі з них є лідерами, а деякі тими, що відстають. 

Такі технологічні дистанції між країнами вчені визначають як технологічні 

розриви [1]. 

Технологічні розриви відмічаються також у цифрових навичках, тобто в 

умовах розвитку Індустрії 4.0 компетенції персоналу значно відстають від 

потрібних для роботи з інформаційно-комунікативними технологіями навичок 

STEM. Згідно опитування 2019 р. PwC 79% керівників звертають увагу, що 

відсутність цифрових навичок у персоналу затримує розвиток інновацій. А 46 % 

опитаних першочерговим завданням вважають перенавчання та підвищення 

кваліфікації персоналу [2]. За даними Deloitte,  розрив у навиках досі зберігається, 

але є помітні покращення – вже 18% керівників, порівняно з 12% у 2018 р., 

відмічають, що персонал надходить до роботи вже з цифровими компетенціями 

[3]. 

Подолання відставання технологічних розривів у смарт-промисловості, за 

останнім дослідженням вчених, залежатиме від рівня інвестицій у 

високотехнологічні основні фонди [4]. Для скорочення технологічних розривів у 

навичках також виникає потреба в інвестиціях у навчання та перепідготовку 

персоналу для смарт-промисловості, в чому не обійтися без використання 

інформаційних технологій та електронного урядування. Це ставить певні завдання 

перед державою у пошуку стимулів для залучення персоналу до навчання та 

бізнесом в перенавчанні та підвищенні кваліфікації свого персоналу. 

Україна в прагненні не відставати від світу також тримає курс на розвиток 

цифрової економіки. Тому в умовах становлення смарт-промисловості в Україні 

питання подолання розривів у навичках є актуальним, оскільки формування 

STEM-персоналу навіть серед дорослого населення потребує певного часу. 

Метою дослідження є аналіз поточного стану України щодо формування та 

подальшого розвитку STEM-персоналу в контексті технологічних розривів 

професійних навичок використання інформаційних технологій. 

Матеріали проведеного дослідження дозволяють визначити сучасний стан 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

355 

 

України у напрямку формування STEM-персоналу по наступних аспектах: заходи 

з боку держави, бізнесу та громадянські ініціативи. 

Заходи з боку держави. Щодо законодавчої бази можна відмітити, що були 

зроблені перші кроки у напрямку формування цифрового персоналу країни. По-

перше, розроблено «Концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства 

України на 2018 – 2020 рр.», яка передбачає поступову цифровізацію навчальних 

закладів з використання інформаційних технологій, посилення природничо-

математичних напрямів та технічної творчості, поширення закладів освіти зі 

STEM-програмою, впровадження цифрових платформ та освітянських ресурсів 

для вчителів, що фінансуватимуться в межах коштів державного бюджету, та 

інших. 

По-друге, прийнято новий Закон «Про освіту», в рамках реформування 

освіти в Україні, що законодавчо закріплює освіту впродовж життя (lifelong 

learning), додає нові види освіти, такі як інформальна1 та освіта дорослих (adult 

learning), розширює форми здобуття освіти (наприклад, дуальної), вводить 

обов’язковими природничо-математичні предмети у старших профільних класах 

та інше. 

До того ж, наказом МОН України «Про проведення дослідно-

експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні 

засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного 

віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017-2021 роки» 

залучаються школи до впровадження в них інформаційних технологій для 

отримання STEM-освіти. Для вирішення питань реформування загальної середньої 

освіти з впровадження STEM в Україні створено Інститут модернізації змісту 

освіти. Інститутом було розроблено методичні рекомендації з впровадження 

STEM-навчання у закладах загальноосвітньої та позашкільної освіти (див. [5]).  

Стосовно освіти дорослих, слід зазначити, що досі не визначено політику та 

діючий механізм залучення дорослих до STEM-освіти, незважаючи на те, що її 

прописано у Законі «Про освіту». А проект закону «Про освіту дорослих» у 2017 р., 

що розроблено МОН, так і залишився недоопрацьованим. Вітчизняні вчені [6, с. 3-

7] вважають, що питання освіти дорослих має бути вирішено першочергово. 

Оскільки це дозволить в умовах глобалізаційних процесів та технологічних змін 

безперервно підвищувати кваліфікацію діючого персоналу та перенавчати його у 

відповідності вимогам праці. 

Зі зробленого треба відмітити створення на базі сайту МОН України 

інформаційної платформи, на якій у широкому доступі розміщено електронні 

шкільні підручники, навчальні плани та програми у допомогу педагогам, 

безкоштовний курс з вивчення англійської мови від Асоціації інноваційної та 

цифрової освіти та Академії навичок Lingva.Skills [7]. 

                                           
1 Інформальна освіта – освіта, яку персонал здобуває самостійно з метою отримання певних компетенцій під час 

своєї професійної, громадської та іншої діяльності (ст. 8 р. І Закону України «Про освіту». Редакція від 09.08.2019, 

підстава - 2745-VIII). 
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Позитивним моментом є те, що освіта у державних дошкільних, шкільних та 

позашкільних закладах залишається повністю безкоштовною. Фінансування 

професійно-технічної та вищої освіти здійснюється вибірково за державним 

замовленням в межах коштів бюджету. Згідно Закону України «Про освіту» (ст. 78 

р. Х) фінансування освіти державою забезпечується за рахунок коштів державного 

та місцевого бюджетів у розмірі 7% ВВП на рік. Фінансується з бюджету 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у 

розмірі 2% їх заробітної плати. В рамках програми «Нова українська школа» (2019) 

державою передбачено фінансування у розмірі 1 млрд грн., 35% з яких спрямовано 

на комп’ютерне та мультимедійне обладнання [8]. 

Щодо податкової системи, то змін у STEM-напрямку державою поки що не 

відмічається. Податковий кодекс України (ПКУ) не містить пільг з податку на 

доходи фізичних осіб (ПДФО) на STEM-спеціальності та пільг на 

перекваліфікацію дорослих за STEM-напрямами. Але в рамках загальних пільг на 

освіту в податковому законодавстві передбачені державні стипендії, що не 

оподатковуються та податкова знижка (пп. 166.3.3 ПКУ), до якої включаються 

витрати на освіту. 

Державних програм з розвитку STEM-персоналу на всіх рівнях освіти в 

Україні на сьогодні немає, але надалі заплановано їх розробка. Також держава 

планує залучати бізнес до стимулювання формування STEM-персоналу з 

навичками використання інформаційних технологій на підставі створення 

державно-приватного партнерства. Але способів залучення бізнесу до нього поки 

не розроблено і коли це буде реалізовано передбачити наразі важко. 

Заходи з боку бізнесу. Поки держава формує політику підготовки персоналу 

з необхідними навичками використання інформаційних технологій для цифрової 

індустрії, бізнес вирішує цю проблему локально на своєму підприємстві. Згідно 

досліджень [9, 10], більшість зарубіжних компаній, переважно великих, вирішують 

питання дефіциту STEM-персоналу інвестуванням у навчання та перекваліфікацію 

свого персоналу шляхом створення інформаційних платформ та корпоративних 

університетів на своїх підприємствах. Ця практика також має місце і в Україні, але 

в менших масштабах. 

Отже, великі компанії України в прагненні свого подальшого розвитку 

створюють корпоративні університети для навчання та підвищення кваліфікації 

персоналу всередині компанії згідно її потреб та для скорочення технологічних 

розривів навичок в процесі цифровізації підприємств. Яскравим прикладом таких 

компаній вважаються:  

- академія ДТЕК – навчає персонал для роботи в компанії та розвиває сучасні 

компетенції для впровадження інновацій. Основними навчальними заходами є 

тренінги, дистанційні курси, в тому числі створені на базі інформаційного 

забезпечення, програми МВА [11]; 

- корпоративний університет Метінвест – проводить розвиток компетенцій 

персоналу в межах професійного та управлінського навчання, в основі якого 

покладено концепцію кадрового ескалатора [12]; 
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- школа бізнесу Нова пошта – основана на власному досвіді корпоративної 

освіти персоналу, який тепер проводить онлайн-навчання малого та середнього 

бізнесу [13]; 

- корпоративний університет COMFY – створений на віртуальній базі 

Knowledge Hub та онлайн-платформі Comfy Wiki, які завжди містять останню 

інформацію про нові технології та навчальні матеріали для свого персоналу. Ними 

можна користуватися за допомогою додатку на смартфоні [14]; 

- академія УкрАВТО – представлена підвищенням кваліфікації персоналу 

корпорації на базі програмного забезпечення безперервного навчання, що 

складається з начальної програми перед введенням до посади, підвищення 

кваліфікації та програми «Школа майбутнього директора» [15] та інші. 

Резюмуючи, можна зазначити, що великий бізнес розуміє необхідність 

навчання персоналу впродовж життя, в тому числі у напрямку інформаційно-

комунікативних технологій, та направляє частину своїх інвестицій в цьому 

напрямку. Але середній та малий бізнес не мають такої можливості, тому вони 

потребують підтримки держави. 

Громадська ініціатива. З боку громадськості проводяться STEM-заходи у 

школах, застосовуються STEM-підходи у навчанні закладами позашкільної освіти 

шляхом створення гуртків з навчання STEM-навичкам з використанням 

інформаційних технологій. Створено ініціативну платформу під назвою STEM-

коаліція, завданням якої є звернення уваги до розвитку STEM-освіти в Україні. 

Основними її напрямками є розвиток технологічної грамотності закладів освіти, 

залучення дівчат до STEM, розвиток взаємозв’язку між бізнесом та навчальними 

закладами [16]. 

Досить розповсюдженими останнім часом в Україні стали цифрові освітні 

платформи, створені ініціативною громадськістю, наприклад такі як: 

- Prometheus – платформа безкоштовних онлайн-курсів. Це громадський 

проект, який створений і фінансується за рахунок грантів та приватних пожертв, 

співпрацює з бізнесом та з МОН України [17]. На платформі представлені відео-

курси за різними галузями освіти для школярів, освітян та бажаючих 

самонавчатися; 

- EdEra – студія онлайн-освіти та онлайн-курсів. Також повністю 

безкоштовний громадський проект, фінансується за рахунок приватних 

спонсорських коштів [18]. Курс більшою мірою орієнтовано на освітян та учнів, 

включає відео-уроки, електронні підручники, конспекти, доповнення до шкільної 

програми; 

- Відкритий університет Майдану – онлайн-платформа громадської освіти. 

Проект є безкоштовним, фінансується за рахунок приватних пожертв та грантів. 

Курс направлений на особистий розвиток, соціальне підприємництво, комунікації 

[19].  

Сучасні освітні онлайн-платформи стають необхідним доповненням до 

формальної освіти, що дозволяє персоналу розширяти знання з певної дисципліни 

під час навчання в освітніх закладах або оновлювати знання за своєю професійною 
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кваліфікацією. Вони стають важливою складовою для розвитку STEM-освіти. 

Проведене дослідження дало можливість сформулювати наступні висновки 

щодо аналізу поточного стану розвитку STEM-персоналу в Україні в контексті 

технологічних розривів навичок використання інформаційних технологій: 

- з боку держави. Дії уряду України на сьогодні більше зосереджені на 

реформуванні законодавчої бази загальної середньої та вищої освіти, а розробка 

законодавства щодо освіти дорослих, в тому числі інформального навчання, досі 

залишається не реалізованою. З боку системи ПДФО державою наразі не 

передбачено стимулів у вигляді податкових пільг та преференцій за STEM-

спеціальностями. Їх введення навіть на тимчасовій основі може сприяти 

залученню більшого числа дорослих до STEM-навчання. Оскільки перенавчання 

саме дорослих дозволить скоріше сформувати необхідний персонал для смарт-

промисловості заснованої на використанні інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

- з боку бізнесу. На підставі дослідження можливостей українського бізнесу 

можна зробити висновок, що великі компанії намагаються подолати розриви у 

навичках персоналу власними силами з використанням інформаційних технологій, 

але можливості середніх та малих підприємств у цьому напрямку мають мінімальні 

можливості. Отже, бізнес не може дозволити собі швидкого технологічного 

розвитку без підтримки держави, оскільки дефіцит цифрового персоналу 

подовжуватиме стримувати цей процес. 

- з боку громадськості. Інформальна освіта в Україні набирає обертів, 

оскільки усвідомлення більшості персоналу направлене на свій безперервний 

розвиток. Але іншій частині ще потрібно виховувати культуру навчання впродовж 

життя самим або за допомогою її актуалізації державою. Найбільш ініціативна 

громадськість країни створює коаліції, дитячі навчальні STEM-центри, навчальні 

цифрові платформи для постійного навчання онлайн. Але більшість з онлайн-

курсів та дитячих центрів є приватними та платними, тому не кожен може собі це 

дозволити, що також є стримуючим фактором. 
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Стаття присвячена вивченню особливостей соціалізації молоді в 

інформаційному суспільстві. Стверджується, що розвиток сучасних 

телекомунікаційних технологій розширює соціалізаційний простір молодого 

покоління, змінюючи роль і значення традиційних інститутів. 

Ключові слова: Інтернет-залежність, Інтернет-комунікація, комп’ютерна 

адикція, соціалізація, кібер-буллінг, медіакультура, медіа грамотність, підлітковий 

вік. 

 

Формування безпечної поведінки підлітків у Інтернет-мережі є однією зі 

складових соціальної політики у сфері соціального розвитку, про що свідчить 

низка законів та спеціальних програм, прийнятих та доповнених на початку ХХІ 

століття. Телебачення, інтернет та інші нові медіа для юних користувачів з 

технічних засобів комунікації перетворюються на особливе соціальне середовище, 

яке існує у віртуальній формі. Характеризуючи відносини особистості з медіа, ми 

використовуємо поняття «медіаповедінка», під якою розуміємо систему дій 

особистості в медіапросторі, яка включає різноманітні форми медіаспоживання і 

медіавиробництва, зумовлені її медіавподобаннями і спрямовані на задоволення 

комунікативних, інформаційних, когнітивних, культурних, рекреаційних та інших 

потреб. Групи в соціальних мережах, комп’ютерні ігри, які поступово витісняють 

традиційні види дозвілля, фільми, музика, почуття і стосунки, весь речовинний, 

матеріальний світ – все це конструюється молодою людиною з фрагментів, що 

існують у цифровому форматі.  

Проблема формування безпечної поведінки підлітків у Інтернет-мережі 

обумовлена рядом важливих факторів: прагнення молоді до розширення власних 

соціальних контактів; розвиток та популярність використання у повсякденному 

житті Інтернет-мережі; наявність ризиків у Інтернет-мережі, які впливають на 

життя молоді тощо. Саме діти підліткового віку найчастіше потрапляють у 

категорію ризику [2, с. 56]. 

Підлітковий вік – складний відповідальний період становлення особистості, 

у якому формується соціальна спрямованість і моральна свідомість: моральні 

погляди, судження, оцінки, уявлення про норми поведінки, запозичені в дорослих. 

Підлітки перебувають на тій стадії соціалізації, коли діють механізми не лише 

засвоєння соціального досвіду через спостереження, наслідування, адаптацію, а й 
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активного перетворення матеріальної і духовної культури. Тому настільки 

привабливим для них є світ соціальних мереж, де створено ілюзію реального світу, 

поринувши в який, дитина може реалізувати свої потреби. 

Отже, зрозуміло, що більшість молоді розглядає інтернет як природне 

середовище проживання, як повітря, яким дихають. Воно може бути чистим, як 

після дощу, або загазованим і повним шкідливих речовин. Для старшого покоління 

медіапростір є безнадійно незрозумілим і, з огляду на це, якщо не ворожим, то 

недружнім, бо він не відповідає традиційним уявленням про культурні та духовні 

цінності, які виробило людство. І в цьому протиріччі закладено багато відповідей 

на непрості питання взаємин нинішніх поколінь. Трансформації, що відбуваються 

в суспільстві під впливом нового медіапростору, призвели до закріплення у 

свідомості молоді таких цінностей, як право на свободу спілкування і 

самовираження, на доступ до матеріальних благ і свободу переміщення, право на 

шанобливе ставлення до своїх потреб, до особистого життя та власного часу. Це 

нові цінності, народжені новою епохою. І якщо традиційні мас-медіа 

підкорюються законам суспільства масового споживання і формують 

уніфікований, примітивний тип особистості, то нові медіа наслідують логіку 

постмодерну, де кожна людина довільно обирає власний унікальний стиль життя з 

його ідеологією, цінностями та інструментарієм і створює свою індивідуальну 

реальність.  

Нові медіа дозволяють молоді вирішувати актуальні для неї завдання: 

зв’язки з відкритим світом для зовнішньої і внутрішньої комунікації, для 

самовираження, яке сьогодні стає однією з найважливіших цінностей, для 

управління власними ресурсами і самоорганізації і, нарешті, для реалізації тих 

прав і свобод, які придбані нею у процесі розвитку суспільства. У молоді, як і у 

будь-якої іншої соціальної групи, у взаємодії з медіаформується певна 

медіаповедінка, яка характеризує її як частину стратифікованої спільноти. Нові 

медіа надали молодим людям нове середовище і засоби для соціалізації, тут вони 

не тільки експериментують зі своїм образом, але знаходять друзів, однодумців, 

вчаться спілкуватися і будувати стосунки. З одного боку, це має розвиваюче і 

терапевтичне значення при становленні особистості, але з іншого, стосунки, які 

будуються в он-лайні, де в один-два кліка «мишкою» можна знайти друзів і також 

легко розлучитися з ними або бути залишеними, не є тотожними реальним.  

Не завжди усвідомлюють молоді люди і факту публічності інтернету, адже 

зафіксовані там відомості зберігаються дуже довгий час, їх важко видалити і 

зробити зовсім недоступними. Інтернет стає творчою лабораторією, в якій молоді 

користувачі вчаться мистецтву презентації себе зовнішньому світу в просторі, 

який здається більш безпечним, ніж є насправді. Те, що віртуальний образ так 

легко створити і зробити загальнодоступним, містить в собі ризик – через 

можливість маніпуляцій і фальсифікацій [2, с. 60]. 

У XXI ст. змінилася сама природа ідентичності, причому не тільки для юних 

користувачів, а й для всіх, хто «живе» в мережевих спільнотах. Ідентичність 

людини, що живе у світі цифрових технологій, –  синтез образів, досвіду 
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самовираження в реальному і віртуальному просторах. Найбільших змін зазнає 

соціальна ідентичність, яка тепер більше, ніж будь-коли, формується не тільки на 

основі слів чи дій самої особистості, але й того, що про неї говорять в інтернеті 

інші. Їхні оцінки та коментарі загальнодоступні, важко контрольовані і керовані. 

Наукові праці, присвячені аналізу впливу медіа на особистість, що 

формується, акцентують увага як на позитивних, так і на негативних наслідках 

такого впливу. До перших найчастіше відносять такі: інформаційна функція, 

релаксаційний, рекреаційний ефект, відволікання уваги від повсякденності, 

розширення життєвого світу людини тощо.   

Говорячи про негативні наслідки впливу медіа, зазначимо, що це питання 

привертає до себе все більшу увагу дослідників. Якщо вивчення впливу 

телебачення на особистість, що формується, налічує більш ніж півстоліття, то 

ефекти від занурення в інтернет-простір тільки усвідомлюються спеціалістами. 

Когнітивна і психічна сфери особистості молодою людини знаходяться у стадії 

формування, тому вона стає адресатом мало критичним і дуже емоційним. Усі 

пропоновані медіа змісти – важливі і незначні, забавні і трагічні, поверхневі і 

глибокі – для підлітка є рівнозначними, він їх не впорядковує і не розподіляє щодо 

їхньої значущості. У розвитку молодої людини можна виділити характерні для 

певного віку ознаки сприйняття. Проаналізуємо ці ознаки на прикладі телевізійних 

передач: 

 дитина у віці 7-9 років часто сприймає зміст фільму як абсолютну 

правду, а свої переживання відтворює в іграх та малюнках; 

 підлітки у віці 10-12 років починають шукати зразки для 

наслідування, ототожнюють себе з телевізійними героями, приймають їхні 

цінності, мотиви поведінки; 

 у підлітків 13-15 років, зростає схильність до оцінювання подій і 

емоційність переживання; 

 про свідоме сприйняття телебачення можна говорити лише у віці 16-

18 років.  

Сьогодні, коли медіа стали невід’ємною складовою нашого життя, 

обговорюється і досліджується феномен залежності від них. Якщо раніше ми 

могли говорити про своєрідну телеманію, то зараз частіше досліджують інтернет-

аддикцію. За симптомами таку залежність можна ставити поряд з такими 

шкідливими звичками, як куріння, вживання алкоголю і наркотичних препаратів. 

Настільки привабливим для них є світ соціальних мереж, де створено ілюзію 

реального світу, поринувши в який, дитина може реалізувати свої потреби.  

На сьогоднішній день, окрім вивчення на теоретичному та законодавчому 

рівнях детермінант формування у молоді безпечної діяльності в Інтернет-мережі, 

фахівцями активно впроваджуються заходи, спрямовані на інформування дітей та 

молоді щодо ризиків в Інтернет-мережі та виховання безпечної поведінки в 

глобальному інформаційному просторі.  

У наукових джерелах інтернет-аддикція визначається як нав’язливе 
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прагнення використовувати інтернет та надлишкове користування ним, 

неспроможність людини вийти з мережі та постійне бажання потрапити туди. 

Дослідники називають декілька її проявів. Перший з них – «цілеспрямоване 

очікування доступу до віртуального середовища. Потім з’являється стан ейфорії 

під час перебування у віртуальному просторі, зростає час, проведений перед 

монітором комп’ютера. Наступні симптоми обмежують соціальну активність 

індивіда: спершу людина починає ігнорувати членів референтних груп (родичів, 

найближчих друзів); далі вона почуває себе некомфортно у реальності, поза 

віртуальним спілкуванням у неї виникає відчуття порожнечі, депресії, 

роздратованості (своєрідна «ломка»); зрештою, втрачається соціальна активність, 

наслідком чого може бути розпад сім’ї, проблеми з навчанням чи роботою тощо». 

Фактично віртуальне середовище виглядає навіть більш адекватним, ніж реальний 

світ, віртуальний образ витісняє реальну особистість. Можливість перевтілитися в 

когось, ким ти не є насправді, в «ідеальну особистість» відкриває для молодої 

людини нові відчуття, адже відомо, що значна частина інтернет-аддиктів обирає 

саме таки сервіси, які пов’язані з анонімним спілкуванням [7, c.54]. 

Психологи виділяють декілька типів інтернет-аддикції: нав’язливий веб-

серфінг, тобто довгі мандри в Інтернеті в пошуках інформації (не завжди корисної 

і потрібної); пристрасть до віртуального спілкування та віртуальних знайомств; 

ігрова залежність, захопленість комп’ютерними іграми, в тому числі в мережі; 

нав’язлива фінансова потреба – гра в азартні ігри в інтернеті, непотрібні покупки 

в інтернет-магазинах або участь в інтернет-аукціонах; пристрасть до перегляду 

фільмів через інтернет; кіберсексуальна залежність. 

Окрім інтернет-аддикції, також говорять про кіберхондрію (людина 

знаходить у себе симптоми хвороб, про які дізналася з медіа), 

кіберхворобу(головокружіння, сухість очей, болі у спині та ін.), Facebook-депресію 

(негативні відчуття від відсутності або надлишковості контактів у соціальній 

мережі, а також почуття неповноцінності при зіставленні свого життя з 

віртуальним образом «друзів»), «ефект Google» (людина впевнена, що знання не 

потрібні, тому що все можна швидко знайти через пошукову систему), номофобію 

(боязнь залишитися без мобільного телефону), синдром фантомного дзвінка 

(людині здається, що його телефон дзвонить). 

У наукових джерелах виділяють також кілька видів залежності з огляду на 

те, до чого сформувалася пристрасть у конкретного індивіда. Перший вид – 

«кіберсекс». Люди, які страждають від нього, відвідують, завантажують чи 

продають в інтернеті матеріали порнографічного характеру або фантазують про це 

у рольових, спеціалізованих чатах. Другий вид – залежність від віртуальних 

знайомств. Сюди відносять молодь, яка активно відвідує різноманітні чати та 

онлайнові служби знайомств. Наслідки цієї залежності – подружні зради та 

дестабілізація сімейного життя. Третій вид – онлайнові ігри та аукціони. Значна 

частина молоді віддає перевагу комп’ютерним іграм з віртуальними партнерами 

чи купівлі-продажу на віртуальній біржі. Вони полюбляють відвідувати віртуальні 

казино, портали інтерактивних ігор, електронні аукціони чи брокерські контори, 
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витрачаючи значні суми коштів.  

Ще один вид залежності – інформаційне перевантаження. Велике розмаїття 

інформації в інтернеті створило особливий тип поведінки, при якому людині 

просто необхідно постійно переглядати різноманітні інтернет-ресурси у пошуках 

інформації. Молодь, яка страждає цим видом залежності, проводить багато часу в 

накопиченні та організації матеріалів різної спрямованості. Нав’язлива потреба у 

таких пошуках інформації призводить до зниження продуктивності роботи. Будь-

який з перелічених вище видів залежності від віртуального середовища є однаково 

небезпечним і свідчить про відхилення від норми [3]. 

Хоча інтернет-аддикцію доки не вважають психічним захворюванням, 

окремі країни занепокоєні нею, адже за даними різних джерел, до 10% 

користувачів мережі страждають на неї. Так, у Фінляндії юнакам з інтернет-

залежністю надають відстрочку від служби в армії, а Китай ще 2008 року заявив 

про те, що буде лікувати від цієї хворобливої пристрасті.  

Правда, є думка, що проблема інтернет-залежності дещо надумана чи 

перебільшена, мовляв, будь-яке нове явище завжди викликає у певної частини 

людей побоювання, а інша частина фанатично їм захоплюється. Спеціального 

аналізу заслуговує і такий феномен сучасного інтернет-простору, як кібер-буллінґ 

– це напади з метою завдання психологічної шкоди, які здійснюються через 

електронну пошту, сервіси миттєвих повідомлень, у чатах, соціальних мережах, на 

web-сайтах, а також за допомогою мобільного зв’язку. Така багаторазово 

повторювана агресивна поведінка має на меті зашкодити людині і базується на 

дисбалансі влади (фізичної сили, соціального статусу в групі). Як правило, саме 

підлітки найчастіше стають як об’єктами буллінґу, так і ініціаторами його. Відома 

жорстокість, притаманна саме підлітковому віку, сьогодні набуває нових форм, 

відповідних сучасним реаліям. Кібер-буллінґ включає низку форм поведінки (від 

жартів, що не сприймаються всерйоз, до психологічного віртуального терору), яка 

завдає непоправної шкоди, призводить до суїцидів і смерті. Є навіть поняття 

булліциду – загибелі жертви внаслідок буллінґу.  

Американські дослідники виділили вісім основних типів буллінґу:  

1. Перепалки – обмін короткими запальними репліками між двома та 

більше людьми, що розгортається зазвичай у публічних місцях глобальної мережі 

(форуми, чати, обговорення постів чи світлин). Можуть перетворюватися на 

затяжний конфлікт.   

2. Нападки, постійні виснажливі атаки – повторювані образливі 

повідомлення, спрямовані на жертву (наприклад, sms-повідомлення, постійні 

дзвінки); трапляються також у чатах, форумах, навіть в онлайн-іграх.  

3. Наклепи – поширення принизливої неправдивої інформації. Текстові 

повідомлення, фото, пісні, які часто мають сексуальний характер.  

4. Самозванство, втілення в певну особу – переслідувач позиціонує себе 

як жертву, використовуючи її пароль доступу до аккаунту в соціальних мережах, 

у блозі, пошті, системі миттєвих повідомлень, або ж створює «клон»-аккаунт із 

аналогічним нікнеймом та здійснює від імені жертви негативну комунікацію.  
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5. Ошуканство, видурювання конфіденційної інформації та її 

розповсюдження – отримання персональної інформації і публікація її в інтернеті 

або передача тим, кому вона не призначалася.  

6. Відчуження. Будь-якій людині притаманне бажання бути включеною в 

групу. Виключення ж із групи сприймається як соціальна смерть. Що більшою 

мірою людина виключається із взаємодії, то гірше вона почувається й то більше 

падає її самооцінка. У віртуальному середовищі це може призвести до повного 

емоційного руйнування особистості.   

7. Кіберпереслідування – приховане вистежування жертви з метою 

організації нападу, побиття, зґвалтування тощо.  

8. Хепіслепінґ – назва походить від випадків в англійському метро, де 

підлітки ляскали перехожих, тоді як інші записували це на камеру мобільного 

телефону. Зараз ця назва закріпилася за будь-якими відеороликами із записами 

реальних сцен насильства. Ці ролики розміщують в інтернеті, де їх можуть 

передивлятися тисячі людей без згоди жертви [4, c. 34].  

Таким чином, інтернет-простір, комп’ютерні мережі здатні впливати на 

формування негативних психологічних установок у молоді. Безумовно, в сучасних 

умовах неможливо (та й неправильно) повністю ізолювати молоду людину від 

використання ресурсів інтернету. Однак повинні існувати дієві способи 

нейтралізації негативного інформаційного впливу комп’ютерних мереж.  

Особливу роль у цьому процесі повинні відігравати традиційні інститути 

соціалізації особистості, перш за все сім’я і освіта. Зацікавлена участь дорослих, 

здатних об’єктивно оцінити ресурси, якими послуговується їхня дитина, і 

здійснити їхню фільтрацію, дозволить правильно зорієнтувати молоду людину в 

інформаційних потоках.  

Не повинна залишатися осторонь від розглянутої проблеми і держава. 

Назріла необхідність визначення твердих критеріїв допущенності розміщення в 

мережах певних видів інформації. Варто виробити дієві механізми обмеження 

доступу різних вікових категорій користувачів інтернету до окремих сайтів. 

Потрібно законодавчо закріпити відповідальність власників сайтів за зміст 

розташованих інформаційних матеріалів. Зрештою, необхідно пам’ятати, що для 

того, аби повернутися до реального світу, реальних друзів, до самих себе, 

достатньо просто вимкнути комп’ютер.  

Таким чином, сучасні підлітки – це перше покоління, яке народилося в епоху 

Інтернету. Вони не пам’ятають, яким було життя без гаджетів, і проводять зі 

смартфонами і планшетами більше восьми годин на день. Цифровими додатками 

вони користуються так само природно, як дихають. Принципова властивість 

нового покоління полягає в тому, що у нього в крові високі технології, з якими 

воно поводиться на зовсім іншому рівні, ніж навіть представники попередніх 

поколінь. Це покоління народилося в епоху постмодернізму і глобалізації і виросло 

в світі, в якому можливості просто безмежні, а ось часу на все не вистачає. Саме 

тому його представники адаптувалися до необхідності дуже швидко оцінювати і 

просівати величезні обсяги інформації [5, c. 78]. 
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Суспільство схильне або критикувати молодість за те, що вона щось робить 

інакше, або романтизувати її. Однак насправді «цифрове покоління», або 

знаходиться десь посередині. Його представники стикаються з проблемами, що 

виникають на певному життєвому етапі у всіх: розставанням з батьками, початком 

кар’єри, формуванням особистої ідентичності. Однак їм доводиться робити це в 

стрімку технологічну епоху.  

Тому дуже важливо не залишати молоду людину сам на сам з цим світом, а 

цілеспрямовано впливати на формування у підлітка медіакультури, адекватної 

викликам часу. Формування медіакультури особистості як певний результат її 

медіасоціалізації є актуальним та затребуваним в умовах інформаційно- 

насиченого суспільства з відкритим доступом до будь-якої медійної інформації в 

глобальному віртуальному просторі. При цьому під медіакультурою на 

особистісному рівні ми розуміємо здатність людини ефективно взаємодіяти з мас-

медіа, адекватно поводитися в інформаційному середовищі. Характеристиками 

медіакультури, які розкривають її сутність, є:  

• «медіаобізнаність» – характеристика медіакультури, яка відображає 

ступінь засвоєння особистістю системи знань про засоби масової комунікації, їхню 

історію та особливості функціонування, користь і шкоду для людини, уміння 

убезпечити себе від негативних інформаційних впливів і вільно орієнтуватись у 

світі інформації;   

• «медіаграмотність» – характеристика медіакультури, яка стосується 

вміння користуватися інформаційно-комунікативною технікою, виражати себе і 

спілкуватися за допомоги медіазасобів, свідомо сприймати і критично тлумачити 

інформацію, відділяти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти 

реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи 

і типи контролю, які вони культивують;  

• «медіакомпетентність» – складова медіакультури, що забезпечує 

розуміння особистістю соціокультурного, економічного і політичного контексту 

функціонування медіа, засвідчує її здатність бути носієм і транслятором 

медіакультурних смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, 

створювати нові елементи медіакультури сучасного суспільства.  

Все частіше вчені з усього світу з цього приводу б’ють на сполох, бо 

стикаються зі зворотною стороною вільного доступу до інформації – інтернет-

залежністю, головними проявами якої є: 

 постійне бажання бути он-лайн; 

 роздратованість при відсутності доступу до мережі; 

 відсутність бажання відволікатися від віртуального простору; 

 максимальне фіксування подій життя у віртуальній реальності 

(світлини, переміщення, думки тощо) 

 порушення уваги; 

 відмова від їжі або нерегулярне харчування; 

 відмова від «живого» спілкування; 
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 конфлікти з оточуючими, які не розділяють надмірне захоплення 

інтернетом тощo [8, c. 206]. 

Отже, Інтернет – дуже потужний ресурс, який значно полегшує життя 

людини та відкриває майже необмежені можливості для самореалізації та 

саморозвитку підлітка, спілкування, навчання, дозвілля. Але разом з тим, у 

Інтернеті приховано досить багато небезпек як для дітей, так і для дорослих. 

Знання цих небезпек, врахування вікових та індивідуальних інтересів і потреб 

підлітків дозволить їх уникнути. Альтернативою має стати створення здорових 

адекватних умов для повноцінної соціалізації дитини поза віртуальним світом.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

В останні роки все більш актуальним стає питання про використання 

сучасних технологій в освітньому процесі, зокрема під час вивчення іноземних 

мов. 

Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи навчання, новий 

підхід до навчання. Основна мета, яку ми перед собою ставимо, використовуючи 

сучасні технології у вивченні іноземної мови, полягає в тому, щоб показати, як 

технології можуть бути ефективно використані для підвищення якості навчання 

студентів, формування і розвитку їх комунікативної культури, вивчення 

практичного володіння іноземною мовою. 

Нам потрібно змінити наше мислення навколо вивчення мови. Україна має 

потужні можливості щоб досягти успіху в цьому питанні на світовій арені. Наші 

постачальники освітних послуг і роботодавці повинні працювати разом, щоб 

підвищити обізнаність про важливість отримання знання іноземних мов. Батьки 

повинні виступати в якості захисників і мотивувати дітей вчити іноземні мови. 

Педагогічне програмне забезпечення має такі різновиди:  

- комп'ютерні навчальні посібники (уроки);  

- навчальні програми (репетитори);  

- контролінг (тестування програмного забезпечення);  

- інформація і посилання (енциклопедії);  

- імітації;  

- демонстрація (слайд або відео);  

- розвиваюча гра;  

- путівки (комп'ютерні ігри: аркади, квести, стратегії, рольові, логічні, 

спортивні і т.п.). 

Необхідність використання іноземних мов в освіті продиктована декількома 

обставинами. Перш за все, вони повинні включати в себе фундаментальні зміни 

сучасності, які ставлять на порядок денний питання про перехід до нової стратегії 

розвитку суспільства, заснованої на знаннях і перспективних сучасних 

технологіях. 

У сучасній національній системі освіти в умовах безперервного 

нарощування інформаційного потоку процеси інформатизації та комп'ютеризації 
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набувають все більшого значення. Нові інформаційні технології забезпечують 

реалізацію нових підходів до навчання, надають нові інструменти і методи для 

пошуку і управління знаннями. 

Інформаційна система для навчання іноземних мов повинна відповідати та 

доповнювати програму вивчення в навчальних аудиторіях. Система може 

використовуватись як у мережі, так і в навчальних аудиторіях. 

Застосування інформаційної системи у навчальному процесі дозволяє 

використовувати великі можливості, що надаються сучасними 

телекомунікаційними технологіями. 

Інформаційна система для вивчення – це автоматизована система, що 

включає не тільки теоретичний виклад матеріалу, а й практичну частину для 

закріплення знань та навичок. 

Дана інформаційна система – це комплекс матеріалів, що відображає модель 

навчального процесу і призначена для практичного використання викладачами та 

студентами. 

Як засіб інтегрованої дії в навчальному процесі, навчальні інформаційні 

системи дозволяють: 

Допомогти студентам у вивченні та систематизації навчального матеріалу:. 

‒ Розвивати практичні навички. 

‒ Раціонально поєднувати різні види навчання. 

‒ Контролювати процес навчання. 

‒ Ефективно керувати самостійною роботою. 

‒ Реалізувати індивідуальний підхід. 

Відповідно до державного стандарту, розрізняють вісім етапів створення ІС: 

‒ Формування вимог до ІС. 

‒ Розробка концепції ІС. 

‒ Ескізний проект. 

‒ Технічне завдання. 

‒ Технічний проект. 

‒ Робоча документація. 

‒ Введення в експлуатацію. 

‒ Підтримка. 

У роботі розглянуто особливості розробки навчальної інформаційної 

системи, спроектовано та реалізовано інтелектуальну інформаційну систему для 

вивчення англійської мови, яка повинна забезпечувати виконання наступних 

функцій: 

‒ Наявність вхідного тесту для визначення рівня знань з мови для 

підбору подальшого плану навчання. 

‒ Можливість прослуховування відео-матеріалу для покращення 

навичок розпізнавання і розуміння англійської мови. 

‒ Можливість пройти невеликий тест після перегляду відео для 

перевірки того, чи правильно була зрозуміла інформація. 

‒ Наявність власного словника, куди можна вносити незнайомі слова 
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для подальшого вивчення. 

‒ Можливість вивчення слів із власного словника за допомогою міні-

гри, яка буде контролювати прогрес вивчення слів. 

Розроблена інтелектуальна інформаційна система допомагає 

систематизувати вже отримані знання з мови, отримати нові, практикувати 

навички з читання і розуміння текстів англійською мовою, а також навички з 

розуміння відео- та аудіо-матеріалів англійською мовою. 

 

 
Рисунок 2.1 – Use-case діаграма для студента 

Структура розробленої інтелектуальної інформаційної системи для вивчення 

англійської мови – це його внутрішня структура, його «кістяк», розташування 

сторінок, розділів, підрозділів та додаткових матеріалів. Головним пріоритетом 

дизайнера є створення розумного порядку з великим скупченням інформації. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Чи не перше десятиліття доповнена реальність використовується в 

освітньому процесі в багатьох країнах світу. Доповнена реальність вперше 

використовувалася в освітньому середовищі в бібліотеках для пошуку літератури. 

Потім їх стали використовувати для різних ігор в якості підказок при пошуку 

ключа. Сьогодні багато студентів разом з викладачами займаються не тільки 

використанням існуючих додатків, але і створюють свої власні [1-3]. Сьогодні 

студенти не можуть бути здивовані просто зашифрованим текстом в QR -коді [4-

6]. Тому ми вирішили створити з використанням доповненої реальності тривимірні 

моделі поверхонь другого порядку. Це робить заняття з вищої математики більш 

захоплюючими і різноманітними, працюючи з кодом і засвоюючи нові навики 

роботи з додатком, а також демонструючи поверхні в тривимірному просторі, де 

можна переглядати об'єкт під різними кутами, в різних масштабах, з усіх боків і з 

усіма функціями, які важко зобразити на папери.Як відомо термін «доповнена 

реальність» (AR) був вперше використаний в 1990 році дослідником Томом 

Коделем, який працював в корпорації Boeing. Суть концепції «доповненої 

реальності» полягає в назві - технології, яка доповнює реальність віртуальними 

елементами. Доповнена реальність призначена для об'єднання віртуальних об'єктів 

з реальними об'єктами, для створення унікальної їх комбінації. У цьому головна 

відмінність доповненої реальності від віртуальної реальності. 

Наша робота присвячена вивченню існуючих підходів і методів формування 

доповненої реальності, розробці власного мобільного додатка з доповненою 

реальністю для використання в освітньому процесі інженерних спеціальностей на 

заняття з аналітичної геометрії і математичного аналізу. Завдання роботи - 

створити мобільний додаток, який зацікавив б студентів освітнім процесом і 

допоміг би зробити навчання більш продуктивним. 

Розробка мобільного додатку була представлена на конкурсі «Використання 

власних мобільних пристроїв в навчальному процесі» в Сумському державному 

університеті в 2019 р 

Додаток Surface Math AR виконувався у кросплатформенному середовищі 

Unity для операційної системи Android з використанням Vuforia SDK. 

Були реалізовані такі функції: додаток починав працювати, коли камера 

смартфона знаходиться над маркером, візуалізуючи тривимірну модель поверхні, 

виконану в MATLAB. Кожен окремий маркер містить унікальний код як візуальне 
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зображення закодованого ідентифікатора. Код складається з елемента, типу даних 

та довжини закодованого значення / ідентифікатора, що визначає кількість 

елементів. 

Фон або область дизайну - це область, в якій можна розмістити частину 

інформації, що не зчитується з маркера. 

Після того, як маркери розробили в Adobe Illustrator, вони були експортовані 

у Scalable Vector Vector Graphics (SVG) та завантажені в Target Manager. Маркери 

були додані до відповідних баз даних, які були налаштовані в режимі онлайн, а 

потім завантажені з Target Manager. Вони були додані до проекту Vuforia авторів 

за допомогою Unity, Android Studio, Xcode та Visual Studio 2015, а також були 

завантажені до Surface Math AR. 

Студенти завантажують додаток Surface Math AR на свій смартфон або 

планшет з Play Market, і отримують завдання від викладача. Необхідно знайти 

область існування функції та зобразити її. Потім викладач видає маркери, а 

студенти включають додаток і наводять камеру на маркер. З'являється тривимірне 

зображення фігури. Цю фігуру можна роздивитися ззовні, а також зсередини, 

близько та здалеку. Студенти цінують красу та акуратність графічного дизайну 

моделі. 

Мобільний додаток розширює функціональні можливості математичної 

освіти. Це робить процес навчання більш інформативним та цікавим. 

Пропонований та реалізований підхід є більш продуктивним, ніж використання 

традиційний підхід навчання. Крім того, використання технологій доповненої 

реальності може значно скоротити часові витрати. 
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Сьогодні основним пріоритетом розвитку будь-якої розвиненої країни та її 

стратегії є покращення якості освіти і, в першу чергу, ефективне впровадження 

інформаційних та комунікаційних технологій в освіту. Так, для країн 

Європейського Союзу та інших розвинених країн світу застосування комп'ютерних 

технологій, розвиток дистанційних форм навчання, розвиток інститутів відкритої 

освіти є чи не найважливішими завданнями сьогоденних державних програм[2].  

Актуальність вибору теми дослідження обумовлена старінням традиційної 

моделі навчання, необхідністю її коригування та оновлення шляхом впровадження 

мобільних технологій в освітній процес, з метою підвищення мотивації учнів до 

навчання в умовах сучасного суспільства. 

В зв’язку зі вказаною проблематикою метою статті є обґрунтувати 

способи та моделіінтеграції мобільних технологій в системі освіти, методикуїх 

застосування для організації навчального процесу коледжів. 

Термін "мобільне навчання" (m-learning), що з'явився в англомовній 

літературі близько 10 років тому, останнім часом став все частіше 

використовуватися в нашій країні. Багато вчених і педагогів впевнені, що майбутнє 

навчання з підтримкою ІКТ пов'язано і залежить саме від розповсюдження 

мобільних засобів зв'язку, популярності смартфонів і планшетів, появи великої 

кількості навчальних програм, а також нових технологій типу жестикуляційного 

інтерфейсу, який розширює можливості і якість освіти, здешевлення послуг 

мобільного зв'язку та бездротового доступу в Інтернет[1].  

Проблему забезпечення навчання впродовж життя та рівний доступ до 

якісної освіти у відкритому навчальному процесідосліджували В. Биков, 

В. Верлань, В. Вембер, А. Гуржій, М. Жалдак, Н. Морзе та багато інших. Вдало 

підібрані технології дозволять не лише спростити використання, але й зекономити 

на підтримці продукту. Основними чинниками, що визначають потреби 

навчального процесу є ступінь розвитку інфраструктури (кількість серверних 

комп’ютерів, вимоги до функціональності, витрати на енергозабезпечення) і 

розрідженість комунікативного простоту (способи взаємодії суб’єктів навчальної 

діяльності)[3]. Науковці підкреслюють, що застосування мобільних засобів в 

процесі навчання сприяє подоланню комунікативного бар’єру, формуванню 

навичок дослідницької діяльності, підвищенню мотивації до оволодіння 
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життєвими компетентностями, розвитку мислення та їх використання [2; 3].  

На основі проведеного аналізу, та зважаючи на популярність мов 

програмування для мобільних платформ, для даного дослідження вважаємо 

актуальним здійснити розробку для ОС Android на мові Python. Тому, 

здійсниморозробку бота для застосування його в навчальному процесі, який, по 

запиту користувача, буде давати розклад занять для певної академічної групи. 

Студенти не завжди мають можливість доступу до розкладу,тому часто не знають 

актуальні зміни в ньому та заняття, які необхідно відвідати. Першим завданням є 

розробка проекту початкового і кінцевого меню telegram-бота (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Меню telegram-бота 

 

Для реалізації принципу мобільності в навчальному процесі коледжів 

визначимо такі основні етапи:  

1. розробка динамічного макету та функцій розробки; 

2. розробка інтерфейсу і дизайну, як графічну реалізацію прототипу із 

врахуванням потреб цільової аудиторії, з огляду на заявлені функціональні опції; 

 3. розробка додатку по макету, погодивши остаточний дизайн; 

4. тестування і завантаження програми.  

На цій стадії виконується доопрацювання виявлених недосконалостей і їх 

виправлення. Навчальні мобільні додатки повинні мати інтерактивне 

призначення,чіткий та зрозумілий інтерфейс, діалогові функції, які призначені для 

самостійної роботи учнів, мотивуючи їх на подальше навчання.  

Основною властивістю мобільного продукту є ступінь опрацьованості 

функціональних можливостей, що робить його унікальним і привабливим для 

користувачів. Функціональна структура навчального мобільного додатка повинна 

включати в себе функції спрямовані на нейтралізацію причин падіння мотивації і 

на розвиток внутрішніх мотивів учнів. До їх розвитку необхідно:  

1. запрошення друзів в додаток через соціальні мережі і можливість 

спілкуватися з ними;  

2. відправка відгуків і коментарів розробникам;  

3. зрозумілий інтерфейс;  

4. робота з різними видами мультимедійних матеріалів, в тому числі. аудіо- 

і короткими відеоматеріалами [5].  

Крім того, у функціоналі має бути реалізовано мінімум 4 принципу 

дидактичності, а саме активність, доступність, свідомість, наочність. Основні 

способи реалізації принципу активності – це опції, здатні впливати на формування 

та утримання призначеного для користувача інтересу та залучення в процес.  
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Традиційний підхід до навчання сучасних дітей веде до проблеми втрати 

ними мотивації та інтересу до навчання. У зв'язку з цим виникає необхідність в 

модернізації традиційної системи навчання. Тому ми припустили, що затребувані 

сьогодні мобільні навчальні програми здатні стати ефективним засобом 

підвищення мотивів, якщо на етапі їх розробки будуть використані оптимальні 

способи реалізації функціональних і мотиваційних потреб  учнів [3]. 

Мобільні застосунки надають додаткові можливості для самостійного 

навчання та мобільності учнів у будь-якій окремій галузі знань як учнів так і всім, 

хто зацікавлений.Основними перевагами використання мобільних застосунків у 

самоосвітніх цілях є навчання в зручний для користувача час та у зручному місці; 

отримання необхідної інформації незалежно від часу й місця знаходження; 

навчання може здійснюватися одночасно з професійною діяльністю або з 

навчанням за іншим напрямом; можливість почати навчання з будь-яких питань 

залежно від рівня підготовки [4]. 

Отже, в умовах динамічногоінформаційного суспільства значущість 

самоосвіти, як провідної умови адаптації особистості, зростає. Мобільні 

застосунки не лише виводять освіту на новий рівень, даючи учням можливість 

доступу до необхідної інформаціїв будь-який час і в будь-якому місці, а й 

відкривають широкі можливості для самоосвіти. Багатоцільове використання 

таких застосунків дає можливість сформувати новий підхід і систему професійної 

і пізнавальної діяльності.  

З метою якісної організації навчального процесу нами запропоновано 

застосування розробленого telegram-бота, який буде в чаті з учнями давати розклад 

занять для певної академічної групи та на обраний учнями день. Із учнями коледжу 

було проведено анкетування. Аналізуючи результати дослідження, ми визначили, 

що позитивним є той факт, що в учнів задіяних в експерименті значно збільшилась 

мотивація та  рівень пізнавального інтересу до навчання в цілому.  

Окрім того, учні виявили інтерес до мобільних технологій та розробленого 

додатку (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Загальні висновки опитування  

 

У результаті проведення дослідження зроблено висновок, що 

учнівзацікавила розробка та ідея її застосування. Така форма організації навчання 
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сприятиме ефективному інформуванню учнів без зусиль та будь-якого втручання, 

а крім того викликає додатковий інтерес до навчання. Завдяки нетиповому підходу 

до навчання, створюється невимушена обстановка.Таким чином, можна 

стверджувати, що сьогодні актуалізується питання розширення можливостей 

інтегрованого віртуального середовища для його ефективного використання в 

процесі навчання. Отримання та поширення інформації за допомогою мобільних 

застосунків збільшує якісний та швидкісний рівень комунікації між учасниками 

інформаційного обміну.  
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ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ 
 

 Електронна освіта є сегментом світового ринку освіти, що швидко 
розвивається. Деякі країни надають перевагу розвитку шкільному та 
позашкільному навчанню, в інших – розвиток електронної освіти відбувається за 
рахунок корпоративного навчання та репетиторства. Впровадження навчання на 
основі інформаційних технологій, що допомагає організаціям виконувати 
підготовку фахівців, стимулює зростання світового ринку електронного навчання. 
Навчальні модулі забезпечують безперервне та ефективне навчання за 
оптимальною ціною і надають індивідуальний зміст курсу, що відповідає 
конкретним вимогам кінцевих користувачів. Поява хмарної інфраструктури, 
комплексе вирішення проблем і створення відкритого контенту допоможуть 
розширити можливості електронної освіти. Експоненціальне зростання числа 
користувачів смартфонів та підключення до Інтернету стимулює розвиток ринку 
електронної освіти в регіонах, що розвиваються. Впровадження хмарного 
вивчення мов програмування, мобільна віртуальна реальність та розширені реалії, 
безперечно роблять революцію в електронному навчанні. 

Електронне навчання являє собою систему навчання з використанням 
інформаційних, електронних та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. 
У роботах В. Бикова електронне навчання визначається як різновид навчання за 
яким учасники і організатори навчального процесу здійснюють переважно 
індивідуалізовану взаємодію як асинхронно, так і синхронно принципово 
використовуючи електронні системи доставки засобів навчання та інших 
інформаційних об’єктів. 

Необхідною складовою як електронного, так і неформального навчання є 
електронні освітні ресурси. Створення електронних освітніх ресурсів можливо 
найрізноманітнішими способами. До загальних способів створення електронних 
освітніх ресурсів варто віднести ті, що виконуються за допомогою прикладного 
програмного забезпечення загального характеру. В останній час прикладне 
програмне забезпечення загального характеру було розширено завдяки 
глобальному розповсюдженню хмарних обчислень. Електронні освітні ресурси, 
які не передбачають інтерактивність можна створювати за допомогою додатків 
офісних пакетів, те саме стосується й хмарних технологій, що дозволяють 
створювати додатки. 

Користуючись доступними хмарними сервісами створюються та 
використовуються електронні освітні ресурси, що не містять інтерактивних дій. До 
таких електронних освітніх ресурсів відносяться електронні текстові документи, 
презентації, інфографіка та ділова графіка, тестові завдання, опитування тощо. 
Використання електронних освітніх ресурсів створених за допомогою хмарних 
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додатків дозволяє швидке та просте їх використання без наявності додаткового 
програмного забезпечення. Створення інтерактивних електронних освітніх 
ресурсів відбувається через використання спеціального програмного забезпечення, 
мов програмування та навчальних платформ. В залежності від складності 
кінцевого продукту необхідно обирати засоби, що володіють широкими 
можливостями, крім того, варто приділяти увагу складності їх використання. Так, 
наприклад, створення тестів за допомогою гіпертекстових документів передбачає 
наявність навиків роботи з мовою розмітки HTML та скриптовою мовою 
JavaScript. 

Під електронною освітою зазвичай розуміють учбові методи, в яких в якості 
навчального посередника виступає комп'ютер. Це – цілеспрямована навчальна 
діяльність, яка включає в себе одночасно навчання і вивчення, а для спілкування з 
аудиторією використовує, головним чином, IT-технології. 

Прикладом спеціалізованого програмного забезпечення створення 
електронних освітніх ресурсів є програмне забезпечення iTest 
(http://itest.sourceforge.net/). Дана програма призначена для створення тестів та 
проведення тестування. Наразі існують версії для Windows, Linux, Mac OS X. 
Інтерфейс підтримує 8 мов, включаючи українську. Програма працює у двох 
режимах клієнт та сервер. Наступний клас спеціалізованого програмного 
забезпечення призначений для створення електронних підручників. Даний клас 
програмного забезпечення не досить широко представлений не зважаючи на те, що 
великі корпорації вкладають значні кошти в електронне навчання своїх 
працівників. Причиною цього може бути невизначеність поняття електронного 
підручника та його обов’язкових елементів. Для платформи Windows доступними 
програмами є JetDraft Document Suite, Constructor Electronic books, Turbo Site, 
SunRav BookOffice, EBooksWriter, EBook Maestro. 

Ефективність уровадження електронної освіти є оче( видною, оскільки це й 
дистанційне навчання, й управ( ління освітнім процесом, й автоматизація 
документоо( бігу освітніх закладів. Переваги електронної освіти — це економія 
часу (за даними Cedar Group, навчання за до( помогою е(learning потребує на 35–
45% менше часу), збі( льшення швидкості запам’ятовування навчального ма( 
теріалу на 15–25% порівняно з очними формами на( вчання, можливість навчання 
в зручному темпі і в будь( який час, доступність навчання для всіх категорій учнів, 
можливість повертатися до матеріалу, який є не зовсім зрозумілим, необмежену 
кількість разів. 

У наш час у багатьох країнах світу електронна освіта стала невід’ємною 
частиною сучасної освіти. Мільйони людей у всьому світі охоплені elearning. 
Абсолютним світовим лідером у цій сфері є Південна Корея, у якій завдяки 
величезним інвестиціям відбувається адаптація всієї системи освіти (початкової, 
середньої, вищої, освіти дорослих й управління освітою) до інформаційного 
суспільства. Коли у 2000х роках перед цією країною постало завдання 
трансформації економіки, на законодавчому рівні було прийнято рішення про 
зрівняння у правах традиційної й електронної освіти. За офіційними даними, 
упровадження програми «Домашній репетитор», якою учні користувалися вдома, 
дозволило підвищити рівень освіти в Кореї на 40%. На сьогоднішній день система 
Cyber Home Learning System, яка дає змогу отримати освіту, не виходячи з дому, 
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інтегрована в трьох із кожних чотирьох корейських шкіл. У країні також працюють 
вже 19 електронних університетів. 

У психолого-педагогічній літературі описано різні форми та методи 
діяльності з обдарованими учнями, зокрема, ефективними є групові та 
індивідуальні заняття та завдання (завдання мають бути пошуководослідницького 
напряму), важливо також, продовжувати 26 Освіта та розвиток обдарованої 
особистості № 1 (44) /01/2015 діяльність з такими учнями у позаурочний час на 
факультативах, гуртках, секціях тощо, на яких обдаровані учні можуть генерувати 
ідеї, проявляти креативність, розвивати творчі здібності. 

Не зважаючи на достатню кількість сучасних гуртків, секцій і факультативів 
для багатьох обдарованих дітей складними залишаються процеси їх соціалізації. 
Про це також, наголошують вітчизняні науковці у посібнику [3]. Вважаємо, що 
активне використання мережних технологій для діяльності з обдарованими учнями 
сприятиме частковому розв’язанню проблеми їх адаптації в сучасному 
інформаційному просторі. За результатами проведеного дослідження, визначено 
мережні технології відкритої освіти, що доцільно впроваджувати у загальноосвітні 
навчальні заклади з метою розширення їх інформатизації: 

 1) пошукові системи, електронні бібліотеки (для застосування науково-
дослідницького підходу до навчання і виховання у ЗНЗ; інформаційні ресурси, що 
зберігаються в електронних бібліотеках і є для учнів та вчителів важливим 
джерелом відомостей, що сприяють інформаційному забезпеченню освіти [1]);  

2) віртуальний клас, вебінари, відеоконференції (віртуальний клас є 
комп’ютерно орієнтованим середовищем, у якому навчання здійснюється 
засобами конференцзв’язку з використанням мережі Інтернет і веб-застосунків в 
онлайн-режимі та об’єднує спільними освітніми цілями вчителя та учнів ; учні 
працюють у власному темпі та за гнучким розписом; для консультування 
використовуються ICQ, Skype тощо; для проведення навчальних та наукових 
відеоконференцій, вебінарів використовують різні технології електронних мереж); 

 3) соціальні сервіси (для спільної роботи з документами, створення 
колективного гіпертексту в середовищі Wiki, підготовки та проведення 
тестування, анкетування з використанням динамічних тестів, анкет, зокрема, 
онлайн-форми Google тощо);  

4) професійні та соціальні електронні мережі (для обміну досвідом з колегами 
професійна мережа «Партнерство у навчанні»; для формування в учнів навичок 
спілкування в мережі, роботи в чатах, участь в обговореннях, форумах, членство у 
вебспільнотах, зокрема, соціальні мережі: «Telegram», Facebook тощо); 

 5) сайт навчального закладу (з метою розвитку ЗНЗ та його відкритості для 
суспільства; сайт повинен містити загальні відомості, зокрема: назва навчального 
закладу, адреса, рекомендації для зручності потрапити до нього, Статут 
навчального закладу, відомості про акредитацію, адміністрацію та години 
прийому, педагогічний колектив, розпис занять, інформації про виховні заходи, 
правила для учнів тощо);  

6) електронний класний журнал та електронний щоденник учня (для обліку, 
результатів навчального процесу в цифровому форматі; адресного інформування 
батьків та учнів про результати навчання; на основі електронного класного 
журналу формується електронний щоденник учня, що є засобом комунікації між 
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вчителем та батьками; сторінки «щоденника» розсилаються батькам раз на 
тиждень або щодня; внесення відомостей в електронний класний журнал та його 
перегляд можливий через веб-інтерфейс);  

7) електронні навчальні та освітні ресурси (використання їх здійснюється при 
підключенні до мережі Інтернет; вільно доступні цифрові версії паперових 
підручників та іншої навчальної літератури; віртуальні лабораторії, інструменти 
аналізу та візуалізації даних для природничо-математичних дисциплін, 
геоінформаційні системи для географії, стрічки часу для історії тощо, ці ресурси 
можливо використовувати як інструменти для роботи з відомостями, як засіб 
організації навчального процесу). Застосування мережних технологій є 
достатньою умовою для формування сучасного освітнього середовища з метою 
забезпечення в його межах ефективного обігу навчальної, наукової, методичної та 
управлінської інформації у визначеному обсязі, зазначено у публікації [3].  

Отже, інформатизація освіти сприяє її відкритості та доступності. Завдяки 
розвитку інформаційних технологій розширюються освітні можливості людини та 
з’являються нові засоби навчання. Сьогодні, для навчальних цілей можливо 
організовувати: відеоконференції, вебінари, форуми з окремих предметів; 
проводити консультації (ICQ, Skype) і обговорення роботи в чат-групах тощо; 
електронні підручники, посібники, тестові програми, додаткова література, 
дозволяють по-новому будувати навчальні заняття за допомогою мультимедійних 
засобів; полегшився пошук необхідних джерела інформації/відомостей; контроль 
за успішністю учнів за допомогою нових засобів здійснюється постійно, а батьки і 
вчителі у будь-який час можуть спілкуватися on-line, що важливо за сучасних умов 
зайнятості населення. Таким чином, з нашого дослідження визначаємо, що 
сьогодні впровадження мережних технологій відкритої освіти у навчально-
виховний процес є важливим, оскільки це сприяє створенню комп’ютерно 
орієнтованого середовища ЗНЗ. Отже, для поглиблення інформатизації 
загальноосвітніх навчальних закладів рекомендуємо застосовувати мережні 
технології відкритої освіти, а саме: пошукові системи, електронні бібліотеки; 
віртуальний клас, вебінари, відеоконференції; соціальні сервіси; професійні та 
соціальні електронні мережі; електронний класний журнал та електронний 
щоденник учня; електронні навчальні та освітні ресурси. Констатуємо також, що 
більшість з описаних вище мережних технологій вже використовується у 
навчальних закладах, проте в цій публікації розглянуто та наголошено на тих, що 
ще не достатньо застосовують у навчально-виховному процесі. Зокрема, важливим 
є застосування цих технологій у діяльності з обдарованими учнями. 
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АВТОМАТИЗОВАНЕ ФОРМУВАННЯ ГРАФІКУ ВІДПУСТОК НА 

ОСНОВІ ЗАДАЧІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Останнім часом спостерігається поширення CRM-систем [1, 2], які є 

інтегрованими системами управління трудовими ресурсами. Такі системи 

дозволяють створювати та підтримувати персонал, зберігати повну інформацію 

про працівників, відображати рух персоналу всередині компанії, підраховувати 

зарплату тощо. Але, на жаль, вони не дозволяють вирішувати одну з найбільш 

важливих задач на підприємствах - планування графіку відпусток з урахуванням 

різноманітних обмежень. Особливістю таких завдань є комбінаторні схеми пошуку 

рішень, велике число досліджуваних варіантів і допустимість наближених 

результатів у багатьох практичних ситуаціях. При побудові прийнятного графіку 

відпусток на великих підприємствах в багатьох випадках витрати часу на 

складання планів перевищують допустимі межі. Тому виникає необхідність 

розробки автоматизованих підсистем керування роботою відділу кадрів, які в 

максимальній мірі враховували б особливості та обмеження, що діють на 

підприємстві, і дозволяли знаходити оптимальне рішення за прийнятний час. 

Таким чином, прагнення до досягнення більшої гнучкості підсистеми 

автоматизованого планування відпусток обумовлює актуальність розробки 

алгоритмів складання графіків відпусток на підприємствах будь-якого типу. 

Постановка задачі: необхідно ефективним чином сформувати графік 

відпусток персоналу на наступний рік, враховуючі такі обмеження як історія 

минулих відпусток, поточну посаду працівника, неможливість надання відпустки 

більш ніж 30% персоналу в підрозділі, неможливість одночасної відпустки більш 

ніж 30% працівників з однією посадою в підрозділі. 

Вирішення таких завдань, як правило, здійснюється в два етапи: отримання 

оптимального (з точки зору використовуваних критеріїв) варіанта графіку 

відпусток і можливість його подальшого корегування користувачем (працівником 

відділу кадрів) з метою максимального врахування неформалізованих факторів. На 

практиці для рішення описаної задачі використовується Угорський метод [3, 4]. 

Алгоритм цього методу для пошуку максимума полягає у наступному: 

- у кожному рядку матриці призначення знаходимо максимальний елемент і 

віднімаємо його з усіх елементів рядка, після чого помножуємо матрицю на -1; 

- у кожному стовпці отриманої матриці знаходимо мінімальний елемент і 
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віднімаємо його з усіх елементів стовпця. 

- знаходимо рядок з одним нулем. Цей нуль укладаємо в квадрат і називаємо 

зазначеним. У стовпці, де стоїть зазначений нуль, все решта нулі закреслюємо і в 

подальшому не розглядаємо. Цей крок продовжуємо, поки можливо. 

- знаходимо стовпець з одним нулем і цей нуль відзначаємо. У рядку, де 

стоїть зазначений нуль, все решта нулі закреслюється. Цей крок продовжуємо, 

поки можливо. 

- якщо після виконання кроків 3 і 4 ще залишаються невідмічені нулі, то 

відзначаємо будь-який з них, а в рядку і стовпці, де стоїть зазначений нуль, вся 

решта нулів закреслюється. 

- якщо кожен рядок і кожен стовпець матриці містить рівно один зазначений 

нуль, то отримано оптимальне рішення. В іншому випадком проводимо мінімальну 

кількість пересічних вертикальних і горизонтальних прямих через всі нулі. Серед 

чисел, що не закреслених цими прямими, шукаємо мінімум. Цей мінімум 

віднімаємо від всіх не закреслених чисел і додаємо до всіх чисел на перетині 

прямих. До отриманої матриці застосовуємо вищенаведений алгоритм, починаючи 

з кроку 3. 

З огляду на складність існуючих завдань формування графіку відпусток, для 

виконання перерахованих вимог потрібно зробити ряд додаткових припущень, що 

спростять задачу, але не виведуть її за рамки поставлених цілей. Спочатку 

обмежимо періодів тривалості відпустки. Залежно від підприємства відпустка 

може мати різну тривалість. Для спрощення побудови графіку припустимо, що 

відпустка триває місяць.  

В ідеальному випадку рішення відбувається таким чином, щоб кожний 

місяць був зайнятий лише одним співробітником, тобто необхідна і достатня умова 

розв'язання задачі - це її закритий тип. Тобто коли кількість співробітників 

дорівнює кількості місяців в році (N = M). Але, зазвичай на підприємствах у 

відділках більш ніж 12 працівників. Якщо ж ця умова не виконується, то можна 

додати вигаданих працівників, або вигадані місяці, для яких значення в матриці 

будуть нульовими. На вирішення завдання це ніяк не вплине, лише додасть їй той 

необхідний закритий тип. 

Розглянемо застосування обраного методу на прикладі роботи одного 

підрозділу.  

Спочатку виконується заповнення матриці відпусток у поточному році. 

Введемо коефіцієнт від 1 до 12-ти, що відповідатиме за рейтинг місяця, що 

формується на основі історії відпусток минулих літ та помножується на коефіцієнт 

від 1, що відповідає позиції голови підрозділу, до 0,5, що відповідає найменшій 

посаді у відділку. Таким чином, якщо в минулому році голова відділу ходив, 

наприклад, в січні у відпустку, то в поточному році у відповідній комірці в матриці 

значення дорівнюватиме 1, лютий або грудень – 2 і так далі по місяцях. В табл.1 

наведено матрицю, що була отримана на основі попередньої статистики відпусток 

та позицій посад у відділку. При цьому приймемо кількість працівників такою 

самою, як і кількість місяців (див. табл. 1).  
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Таблиця 1. Матриця коефіцієнтів для планованих відпусток  
 Січень Лютий Бере-

зень 

Кві-

тень 

Тра-

вень 

Чер-

вень 

Ли-

пень 

Сер-

пень 

Вере-

сень 

Жов-

тень 

Листо-

пад 

Гру-

день 

Кайдаш Д. Є. 8 9 10 5 4 1 2 3 11 12 6 7 

Коверсун Д. В. 8,55 9,5 10,45 11,4 5,7 2,85 0,95 1,9 3,8 4,75 6,65 7,6 

Колосов О. А. 11,4 10,45 9,5 8,55 7,6 4,75 3,8 0,95 1,9 2,85 5,7 6,65 

Коровін Д.А. 4,75 3,8 2,85 0,95 1,9 5,7 6,65 7,6 8,55 9,5 10,45 11,4 

Медік Д. Д. 9 9,9 8,1 7,2 3,6 2,7 0,9 1,8 4,5 5,4 6,3 10,8 

Попов М.А. 8,1 9 9,9 10,8 5,4 4,5 3,6 0,9 1,8 2,7 6,3 7,2 

Рогоза М.С. 7,2 8,1 9 9,9 10,8 5,4 3,6 1,8 0,9 2,7 4,5 6,3 

Сікіріна О. Ю. 0,9 1,8 3,6 7,2 8,1 9 9,9 10,8 6,3 5,4 4,5 2,7 

Скринник Д. В. 1,8 0,9 2,7 4,5 6,3 9 9,9 10,8 8,1 7,2 5,4 3,6 

Бервін М.С. 2,4 1,2 0,6 1,8 3 4,8 6,6 7,2 6 5,4 4,2 3,6 

Биков Д.С. 1,2 1,8 3,6 5,4 6 7,2 6,6 4,8 4,2 3 2,4 0,6 

Васильєв А. Ю. 4,2 2,4 1,8 0,6 1,2 3 3,6 4,8 6 7,2 6,6 5,4 

 

 Наступним кроком (крок 2) в кожному рядку матриці необхідно знайти 

максимальний елемент, його ж відняти від кожного елемента відповідного рядка і 

помножити всю матрицю на -1 (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Матриця після виконання кроку 2 

 

Наступним кроком (крок 3, 4) є редукція матриці по рядкам, тобто необхідно 

знайти мінімальний елемент та відняти його від всіх елементів. В нашому випадку 

в кожному рядку присутній 0, то ж матриця не зміниться. 

Далі виконаємо редукцію матриці по стовпцях.  

Наступним етапом (крок 5) необхідно викреслити рядки та стовпці, що 

містять нульові елементи. На рисунку 4 жовтим відмічені стовпці та рядки, що 

було викреслено, червоним позначено комірки для додавання, а білим – комірки, 

серед значень яких шукатиметься мінімальний елемент для подальшого 

розрахунку.  

Після пошуку мінімального та додавання до красних комірок та відіймання 

від білих, отримуємо матрицю, в якій чітко відмічено, хто коли піде у відпустку 

(рис.5).  
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Рисунок 3 – Матриця після виконання кроків 3 та 4 

 

 
Рисунок 4 – Матриця після виконання кроку 5 

 

 
Рисунок 5 – Отриманий результат Угорським методом 

З отриманих результатів видно, що не завжди максимальне значення комірки 

приведе до того, що в результаті роботи алгоритму саме ця комірка для даних 

стовпця-рядка стане рішенням.  

Як видно з виконання кроків алгоритму, чим більше працівників у відділі, 

тим складніше виконання розрахунку місяця відпустки. Тому виникає 

необхідність створення програмного забезпечення для швидкого отримання 

результату.  
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Для програмної реалізації розглянутого алгоритму на базі платформи 

Salesforce пропонується використовувати власну платформу штучного інтелекту 

Salesforce Einstein. Для доступу до API Salesforce Einstein використовується Bulk 

API, оскільки за допомогою такої веб-служби можлива обробка великих даних, що 

необхідні для аналізу статистики відпусток за минулі роки [5]. 

 

Висновки. В роботі було розглянуто застосування задачі про призначення 

для рішення проблеми автоматизованого формування графіку відпусток на 

підприємстві з урахуванням певних обмежень. Результати тестування 

розробленого програмного забезпечення співпадають з наведеними результатами 

розрахунків.  

В якості подальших розробок пропонується вдосконалення алгоритму для 

реалізації наступних обмежень: 

- складати графік відпусток по днях, а не місяцях (це призведе до 

використання матриць розміру 365*365); 

- передбачити можливість розбиття відпустки на декілька частин; 

- передбачити можливість перетину відпусток на кількість днів, схвалену 

керівництвом; 

- передбачити можливість надання відпустки одразу декільком працівникам. 
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ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян 

до органів урядування, що здійснюється через веб-сайти за допомогою системи 

електронної ідентифікації особи. Раніше, якщо громадянин хотів подати звернення 

до органів державної влади, то цей процес забирав неймовірну кількість часу, адже 

спочатку треба в письмовому вигляді за всіма стандартами скласти текст звернення 

чи петиції потім зареєструвати, власноруч зібрати підписи з усіх учасників. 

Завдяки системам подання електронних звернень та петицій громадяни країни 

можуть створити своє звернення чи петицію за допомогою комп’ютера чи 

смартфона та онлайн системи подання електронних петицій. 

Важливі моменти при створенні Інтернет систем з подання електронних 

петицій: тільки логічна структура сайту допоможе підвищити рівень 

відвідуваності сторінок і, як результат, поліпшити ранжування сайту пошуковими 

системами. Тобто, потрібно думати про потенційних користувачів, як полегшити 

для них навігацію ресурсом, спростити пошук і прискорити процес написання 

петиції або її підписання; тільки прості і зрозумілі назви категорій. 

Для створення сайту підтримки петицій обрано клієнт-серверний 

архітектуру побудови веб-застосунків.  

Структура системи є класичною реалізацією шаблону клієнт-серверної 

архітектури. На стороні клієнта – звичайний сайт, реалізований фреймворком 

Angular 2. На стороні сервера розгорнуто середовище ASP.NET, за допомогою 

якого сервер приймає запити, валідує, обробляє, бере та надсилає ,дані до бази 

даних та повертає відповідь на запит клієнту. 

Для повноцінної роботи з системою ведення електронних петицій необхідно 

авторизуватися. Якщо користувач не має власного особового запису то йому 

необхідно його створити. Для цього необхідно перейти на сторінку реєстрації 

натисканням відповідної кнопки на сайті. Заповнивши всі необхідні поля 

натиснути кнопку «Зареєструватися» буде відправлений запит на сервер. Сервер, 

отримавши форму здійснюватиме валідацію форми, потім направить дані в 

частину системи з бізнес логікою, де виконавши необхідні перевірки створить 

аккаунт користувача в базі даних, та поверне відповідь з позитивною відповіддю 

клієнту. 

Головною функцією в системі є можливість створення електронних петицій. 

Для того, щоб створити петицію необхідно, авторизуватися. Після введення всіх 

необхідних даних та відправки петиції на сервері валідується відправлена форма і 
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після усіх перевірок створюється запис в базі даних, а клієнту відправляється 

позитивна відповідь. 

Система має надавати доступ для перегляду електронних петицій усім 

користувачам сайту. Користувач матиме можливість переглядати створені 

електронні петиції та переглядати усі дані, пов'язані з ними. Наприклад, список 

осіб, які підписались під петицією або дату створення петиції тощо. У системі має 

бути наявний пошук серед петицій. Для цього користувач має перейти на сторінку 

пошуку та ввести необхідні дані до форми фільтру. Система відправить запит на 

сервер який поверне відповідь зі списком петицій які відповідають фільтру. 

Основний стек технологій для розробки сайту підтримки петицій  

Для розробки сайту підтримки електронних петицій були обрані наступні 

технології: ASP.NET, Entity Framework, Angular 2, Bootstrap, Html & CSS, SQL 

Server, Web Api. 

 
Список використаних джерел:  

1. Досвід впровадження е-демократії та е-урядування в Україні 
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2. Efficiency [http://efficiency.eua.eu/good-practices]  

3.The University Management System (UMS) [http://qualizone.com/solutions/university-

management-system]  
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ЗАСТОСУВАННЯ  

ГРАФІЧНОГО СИМУЛЯТОРА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ GNS3  

У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  
 

Останнім часом все більшої популярності набуває інтеграція в навчальний 

процес курсів, розроблених провідними вендорами програмного та апаратного 

забезпечення [1]. Серед таких курсів найбільшого поширення набули навчальні 

курси, розроблені компанією Cisco в рамках програми мережевих академій 

Networking Academy, яку було розпочато більше 20 років тому. Природньо, що 

фірма Cisco почала розробку навчальних курсів темою комп’ютерних мереж, 

оскільки саме в цій царині компанія є беззаперечним лідером. Навчальний курс з 

комп’ютерних мереж «CCNA Routing and Switching» на сьогодні є де-факто 

стандартом в галузі комп’ютерних мереж. 

Широкої популярності курс «CCNA R&S» набув зокрема завдяки 

лабораторним роботам, що часто зустрічаються в курсі. Комбінування 

теоретичного матеріалу та лабораторних робіт значно підвищують зацікавленість 

студентів до вивчення курсу, їх вмотивованість та впевненість в отриманих 

знаннях. Очевидно, що для виконання лабораторних робіт слухачам курсу 

необхідно мати вільний та тривалий доступ до мережевого обладнання. З 

урахуванням кількості студентів, що навчаються на «комп’ютерних» 

спеціальностях, та чималої вартості професійного мережевого обладнання, надати 

такий доступ доволі проблематично. 

Забезпечити студентам необмежений в часі доступ до мережевого 

обладнання для відпрацювання лабораторних робіт, закріплення теоретичного 

матеріалу та набуття стійких навичок дозволяє використання спеціалізованих 

програм, що дозволяють моделювати роботу комп’ютерних мереж. Одна з таких 

програм Cisco Packet Tracer – потужний інноваційний інструмент моделювання, 

який використовується для практики, досліджень і розвитку навиків усунення 

несправностей. Наразі для завантаження доступна версія Cisco Packet Tracer 7.2.2 

для операційних систем Windows, Linux та macOS, а також версія 3.0 для 

операційних систем Android та iOS. 

Незважаючи на явну користь, у Cisco Packet Tracer є низка недоліків. Серед 

них в першу черго варто відзначити те, що ця програма насправді є симулятором, 

тобто вона лише імітує реальну поведінку мережевих пристроїв. Як наслідок, 

студент отримує тільки загальне уявлення про роботу мережевих пристроїв та 

може використовувати виключно базові команди інтерфейсу командного рядка. 

При використанні в навчальних топологіях кінцевих пристроїв, їх 

функціональність також обмежена – доступні базові функції сервісів та протоколів 
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DHCP / DNS / HTTP /SMTP / POP3 / NTP та обмежена кількість команд командного 

рядку Windows. Також до недоліків Packet Tracer можна віднести можливість 

використання віртуальних пристроїв виключно з операційною системою Cisco 

IOS. Застосовувати в навчальній топології пристрої від інших виробників 

неможливо. 

Зрозуміло, що за таких обмежень, використання Packet Tracer має сенс лише 

для студентів, що опановують дисципліни початкового рівня, пов’язані з 

комп’ютерними мережами. Для дисциплін більш високої складності, а тим більше 

для наукових досліджень, можливостей Packet Tracer недостатньо. 

В якості альтернативи доступне програмне забезпечення під назвою GNS3 

(Graphical Network Simulator). Не зважаючи на присутність в назві слова 

«Simulator», GNS3 являє собою повноцінний емулятор, тобто кожний мережевий 

пристрій, як проміжний, так і кінцевий, запускається в окремій віртуальній 

машині, в яку завантажується образ операційної системи. 

Такі властивості GNS3 дозволяють уникнути проблем, що виникають перед 

користувачами Packet Tracer, та відкривають широкі можливості з вивчення та 

дослідження комп’ютерних мереж. 

Виконання реальних образів операційних систем в окремих віртуальних 

машинах дозволяє отримати повний функціонал відповідних операційних систем 

та можливість моделювання робити пристроїв різних виробників: Cisco, Dell, 

Mikrotik, CheckPoint, Juniper та інші. Для кінцевих пристроїв можливо 

використовувати такі технології віртуалізації, як VirtualBox та VMWare. Ще одна 

надзвичайно корисна функція GNS3 – підключення віртуальної топології до 

реальної мережі та обмін трафіку між ними. 

Основний недолік використання GNS3 полягає у його високих вимогах до 

апаратного забезпечення. Кожний мережевий пристрій виконується на окремій 

віртуальній машині та вимагає від 512 Мб до 1 Гб оперативної пам’яті, отже для 

створення біль-менш серйозної топології знадобиться 8-16 Гб оперативної пам’яті. 

Клієнт-серверна архітектура GNS3 дозволяє вирішити проблему його 

ресурсоємності. Серверну частину можливо розгорнути на виділеному сервері, а 

клієнтські частини на робочих станціях студентів. 

GNS3 дозволяє моделювати гетерогенні мережі та розгортати будь-які 

сервіси з оригінальним програмним забезпеченням. Вартість серверного 

обладнання станом на сьогодні значно менше вартості маршрутизаторів 

промислового рівня, а ліцензія GNU GPL, з якою розповсюджується GNS3, не 

передбачає матеріальних витрат. 

Використання GNS3 рекомендується для студентів, що вивчають 

дисципліни з комп’ютерних мереж вище середнього рівня складності та для 

науковців, чиї інтереси пов’язані з дослідженням комп’ютерних мереж. 
Список використаних джерел: 
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програмного та апаратного забезпечення / Палій С.В. – Матеріали доповідей V Міжнародної 

науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії», 2018 – С. 385-386.  
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ПРОГРАМНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 
 

Анотація. У роботі розглянуто необхідність створення автоматизованої 
інформаційної системи керування процесом навчальної діяльності кафедри, 
паттерн та архітектура такої системи, дослідження методів автоматизації  у 
контексті вимог до системи. 

Ключові слова: інформаційна система, архітектура системи, 
автоматизація робочих процесів кафедри 

Annotation. 
Abstract. The necessity of the information system creation for process management 

of department educational activity, patterns and architecture of such system, research of 
automation methods in the context of requirements for this system are considered in the 
paper. 

Keywords: information system, system architecture, automation of cathedra work 
processes 

Питання автоматизації робочих процесів закладів вищої освіти (ЗВО), 
кафедр залишаються актуальними у зв’язку з цифровізацією суспільства, 
проникненням інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій в освітню 
сферу безпосередньо на всі рівнях.  

Ринок прикладного програмного забезпечення пропонує різні рішення 
керування процесом навчальної діяльності. Зокрема, слід зазначити, рішення 
Галактика: «Управління ЗВО», Система «Галактика ERP. Управління навчальним 
процесом», «ЗВО», розроблена Науково-дослідним інститутом Прикладних 
інформаційних технологій Кібернетичного центру Національної академії наук 
України, «Політек-софт», «ВНЗ АЛЬМА-МАТЕР» тощо.  

Згідно з Положенням про кафедру, кафедра – це базовий структурний 
підрозділ Університету, факультету/інституту, що проводить освітню, методичну 
та наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою 
групою спеціальностей, до складу якого входить не менше п’яти науково-
педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш 
як три з них мають науковий ступінь або вчене звання. Виходячи з цього 
нормативного документу, робочі процеси на рівні кафедри охоплюють навчальну 
діяльність, яку забезпечують викладачі, наукову діяльність, яку забезпечують 
науково-педагогічні працівники та методичну діяльність, яку забезпечують 
фахівці кафедри. Було поставлено завдання спроектувати та реалізувати 
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програмну систему керування процесом навчальної діяльності кафедри. 
Ефективність керування ЗВО, а саме виокремленою кафедрою залежить 

передусім від коректного документообігу кафедри, пов’язаного із забезпеченням 
якісного навчального процесу, оскільки порядок оформлення і супроводження 
документації є одним з показників стану підтримки навчального процесу ЗВО.  У 
нормативних документах відображено результати виконання навчальним 
закладом функцій покладених на нього, пов'язаних з плануванням, організацією, 
моніторингом і контролем навчального процесу, організацією документообігу, 
складанням статистичної звітності. У кожної кафедри є зведена номенклатура 
справ кафедри. Як-от: затверджений Статут університету, посадові інструкції, 
положення про факультет та кафедру, журнал реєстрації приходу на роботу та 
виходу з роботи працівників, протоколи засідань кафедри, документи (доповідні, 
довідки, методичні розробки), протоколи засідань державних екзаменаційних 
комісій, протоколи комісій щодо захисту дипломних проектів і дипломних робіт, 
звіти державних екзаменаційних комісій і комісій із захисту проектів і дипломних 
робіт, плани роботи кафедри (річні), звіти кафедр про виконання навчальних 
планів (річні та семестрові), річний план науково-дослідницької роботи кафедри, 
плани підвищення кваліфікації викладачів кафедри, індивідуальні плани та звіти 
викладачів з проходження підвищення кваліфікації, рецензії, відгуки, висновки 
кафедри на підручники, посібники, статті, робочі програми лекційних курсів, 
семінарів, індивідуальні плани та звіти викладачів кафедри з науково-методичної, 
науково-дослідної та виховної роботи, календарно-тематичні плани-графіки 
читання лекцій, проведення семінарських та лаборантських занять викладачами 
кафедри, перелік тем дипломних і курсових робіт (проектів), заяви студентів на 
виконання дипломних та курсових робіт (проектів), документи про проходження 
переддипломної практики студентами, дипломні роботи студентів, курсові роботи 
студентів, звіти керівників про проходження виробничої практики зі студентами, 
звіти студентів про проходження виробничої практики, екзаменаційні білети з 
лекційних курсів кафедри, журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, 
навчальні плани; оперативні плани, розподіл навантаження на викладачів; 
журнали обліку поточної успішності студентів тощо. Супроводження вказаної 
документації є трудомістким процесом, який вимагає значних витрат часу, тому 
автоматизоване оброблення цих документів є важливим завданням. Величезні 
обсяги даних і  документів, їх часта зміна чи поява нових документів вимагають їх 
відслідковування та якісного супроводження, тому без автоматизації тут не 
обійтися. Метою виконання роботи є організація ефективного керування 
навчальним процесом кафедри на основі автоматизованої інформаційної системи, 
що дозволить науково-педагогічним працівникам ЗВО оперативно та якісно 
забезпечувати освітню діяльність. Для досягнення мети було вирішено такі 
завдання: проаналізувати програмні продукти цієї предметної сфери, описати 
архітектурне рішення цієї системи, впровадити програмну систему керування 
процесом навчальної діяльності кафедри. Предметом дослідження роботи є засади, 
принципи, інструментальні засоби високорівневої мови програмування 
(JavaScript) тощо введення зберігання передавання аналізу оброблення 
відображення даних про освітню діяльність кафедри.  
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Архітектурне рішення системи представляє дворівневу клієнт-серверну 
модель. Для роботи системи серверну та клієнтську частину доцільно розгорнути 
на окремому сервері або хмарному середовищі.  

Доступ до клієнтської частини можна отримати з будь-якого комп’ютера, 
підключеного до мережі Інтернет з використанням сучасних браузерів (Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Safari тощо). Клієнтська частина написана за допомогою 
VueJs (фреймворк мовою JavaScript), HTML5, CSS3.  

Серверна частина створена через технологію NodeJs, мовою JavaScript на 
основі фреймворка EXPRESS. Для роботи серверної частини необхідно мати 
серверну платформу NodeJs та базою даних MongoDB.  

Клієнт звертається до серверу за допомогою HTTP запитів, це дозволяє 
відокремити клієнтську частину від серверної та розробляти та підтримувати їх 
незалежно. Сервер має бути підключений до бази даних. Сервер є інтерфейсом між 
клієнтом та базою даних. Для зміни даних у базі необхідно звернутися до 
системного адміністратора, який може зробити це безпосередньо через графічний 
інтерфейс. Під час розробки використовувалась система контролю версій Git.  

Клієнтська частина звертається до серверної частини за допомогою 
протоколів HTTP. Сервер, залежно від методу та заголовку протоколів повертає до 
контролера клієнта дані (розпарсений документ, дані для авторизації, перелік 
файлів з посиланням тощо.) або звертається до серверу бази даних MongoDB. Далі 
дані повертаються до контролера VueJs, який за допомогою динамічної прив’язки 
до шаблонів HTML генерує оновлений код сторінки в тих місцях, де дані мають 
змінитися та направляє цю інформацію до клієнта. Всі запити користувача до 
сервера автоматично генеруються клієнтом за допомогою відповідних дій через 
дружній графічний інтерфейс. Безпека програмної системи можна реалізувати так: 
контент системи фільтрується за трьома рівнями доступу: користувач може бачити 
загальні інформаційні розділи та завантажувати файли без можливості змінювати 
вміст бази даних; викладач може бачити інформацію щодо нього та редагувати 
відповідні розділи бази даних (навантаження, індивідуальний план, оцінки тощо), 
адміністратор має доступ до завантаження / видалення файлів із системи, 
додавання / видалення викладачів і навчальні групи тощо. Логін і пароль 
викладачів має восьмизначне значення, який охоплює символи і цифри. Отже, 
програмну систему керування процесом навчальної діяльності кафедри дозволяє 
автоматизувати процеси кафедри та оптимізувати процеси освітньої діяльності. 
Кафедра. яка здатні швидко реагувати на зміни і має гнучкі бізнес-процеси 
розглядають інформаційні технології як основу ефективного управління. 
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ПРОГРАМНА СИСТЕМА ВЕБ-АНАЛІТИКИ 

 

Анотація. У роботі досліджено та побудовано архітектуру програмної 

системи веб-аналітики, висвітлено відповідний стек технологій для її побудови 

та її реалізації. 

Ключові слова: архітектурний шаблон, програмна система веб-аналітики. 

Abstract. The architecture of the web analytics software system is described and 

constructed, the corresponding technology stack for its construction and its 

implementation is highlighted. 

Keywords: architectural template, web analytics software system. 

Останнім часом у власників веб-ресурсів, е-магазинів, форумів тощо є 

потреба щодо аналізу даних користувачів, які відвідують їх веб-сайти в глобальній 

мережі Інтернет.  

Програмні системи веб-аналітики різноманітних профілів займають вагоме 

місце серед прикладного програмного забезпечення. Сучасні програмні системи 

вказаного типу є де-факто доступними з будь-якого пристрою користувача, що 

підключені до мережі Інтернет (смартфон, планшет, ноутбук або стаціонарний 

персональний комп’ютер тощо).  

 Програмна система веб-аналітики з інтуїтивно зрозумілим і дружнім 

інтерфейсом є яскравим прикладом програмної системи, що використовує сучасні 

технічні рішення. Актуальність дослідження підтверджується потребами 

власників веб-сайтів у використанні зручного та доступного сервісу для 

здійснення веб-аналітики, щоб мінімізувати витрати часу власнику веб-ресурсу на 

вивчення основних джерел інтернет-трафіку веб-ресурсу, поведінкових факторів 

відвідувачів сайту, слабких місць веб-сайту з боку користувача, ефективності 

роботи рекламних і маркетингових кампаній тощо. 

 З комерційної точки зору, аналогічні програмні системи відкривають перед 

власниками веб-сайтів можливості до ефективного збільшення зацікавленості 

користувачів, збільшенням продаж, спеціальними локалізаціями та наданням 

пропозицій певним групам користувачів веб-сайтів, тощо. Завданням роботи було 

дослідити теоретичні основи розробок програмних систем веб-аналітики, 

здійснити аналіз і вибір рішень, видів забезпечення при реалізації вказану 

програмної системи, розробити програмну систему веб-аналітики. Практичне 

значення полягає у практичному використанні допоміжних бібліотек та 

фреймворків для розробки програмних систем, використання API для інтеграції з 

іншими програмними системами чи веб-сервісами, модульна система розробки. 

https://teacode.com/online/udc/00/004.9.html
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Виконана робота є спеціалізованою програмною системою веб-аналітики. Веб-

аналітика сайту – це відстеження, збирання, вимірювання кількісних і якісних 

даних про відвідуваність сайту з подальшим їх аналізом. Основне завдання веб- 

аналітики – це оптимізація сайту та ініціатив веб-маркетингу.  

Основні завдання веб-аналітики: визначити ступінь відповідності сайту 

поставленим цілям; оцінити кількість і якість трафіку; зазначити ефективні і 

рентабельні джерела трафіку; виявити проблемні місця сайту; знайти потенціал 

для збільшення конверсії сайту; зменшити вартість залучення одного клієнта. 

Статистика відповідно збирається за допомогою певних інструментів: лічильників 

або лог-аналізаторів. Для е-магазину веб-аналітика – це найважливіший 

інструмент. Основні методи програмних систем веб-аналітики: аналіз 

відвідуваності сайту: статистика, тенденції, абсолютні і відносні показники; аналіз 

юзабіліті (аналіз щільності натискань, конверсійних шляхів відвідувачів сайту); 

аналіз поведінки відвідувачів на сторінці; бенчмаркінг. Програмна система веб-

аналітики веб-застосунком на основі «клієнт-сервер». Клієнтом слугує браузер, 

сервером – веб-сервер. Як програмне забезпечення може бути використано: 

Webalizer, AWStats, Analog, W3Perl, Weblog expert, Octopussy, Alterwind Log 

Analyzer, Spylog Flexolyzer, як вебсервіси – Logentries, Мixpanel, Bing Webmaster 

Tools, Quantcast, Yahoo! Web Analytics тощо. Як системи зы збирання статистики 

в глобальный мережі Інтернет можуть бути застосовані: Google Analytics, Piwik, 

Liveinternet, OpenStat, HotLog, MyCounter тощо. Однією з найбільш відомих 

систем веб-аналітики є Google Analytics. Вона обробляє отриману зі сайту 

інформацію, відображаючи в звітах дані про відвідування, переходи, геолокації, 

провайдерів, джерела трафіку, операційні системі та інші параметри. Сервіс 

охоплює фільтри, близько сотні видів звітів і багато опцій, що дозволяє 

налаштувати аналітику для проектів. Збирання даних розпочинається після 

установки коду JavaScript на сайті. Лічильник в автоматичному режимі фіксує 

відвідування, як тільки користувач перейшов на сторінку ресурсу з пошукової 

системи, за посиланнями з іншого сайту, соціальних мереж, рекламних оголошень 

тощо. Дані обробляють і виводять на панелі сервісу в зручному для аналізу вигляді. 

Інформація зі звітів сервісу аналітики визначає ефективність проекту, усуває 

помилки в дизайні, позиціонування сайту, рекламну та маркетингову інформацію.  

Зазначимо, що параметри оцінки відвідуваності сайту такі:1) дані про цільову 

аудиторію та відвідуваність відображають підсумкові значення переглянутих 

сторінок, кількість унікальних і повторних сесій, кількість нових відвідувачів; 2)  

метриці цільової аудиторії враховано активність і залученість користувачів, 

географічні дані по IP-адресі, кількість відвіданих сторінок; 3) глибина перегляду 

допомагає визначити, скільки сторінок переглянуто за один сеанс, час взаємодій; 

4) показник відмов, що означає, що відвідувачів не зацікавила інформація ресурсу, 

тому вони швидко закривали сторінки; 5) повернення, що віддзеркалюють 

повторні відвідування та зацікавленість користувачів пропозицією або сайтом. 

Одним із відомих рішень серед трекерів, комерційних рішень для вирішення 

завдань веб-аналітики веб-сайтів (веб-ресурсів) є Binom. До його переваг 
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належать: оброблення кліків за 7 мс на будь-яких обсягах; велика швидкість 

генерації звітів; групова звітність за компаніями; дружній інтерфейс; гнучкість 

обслуговування користувачів щодо прав доступу. Аналізування засобів для 

розробки програмної системи веб-аналітики Фреймворк, як правило, містить 

базові програмні модулі, а специфічні для проекту компоненти реалізують на їх 

основі, при цьому досягається не тільки висока швидкість розробки, а й надійність 

рішень. Фреймворк – це прикладне програмне забезпечення, що полегшує 

розроблення та інтеграцію різних компонентів великого програмного продукту. 

Водночас започатковано правила побудови архітектури застосунку, який можна 

розширювати та змінювати відповідно до зазначених вимог з включенням 

допоміжних програм, бібліотек програмного коду, мови сценаріїв, інше програмне 

забезпечення.  

Відоме рішення Matomo (Piwik) – це система веб-аналітики з відкритим 

кодом із використанням 45 мов і більше. Piwik встановлюють на веб-сервер як 

традиційну CMS, і вона має такі функціональні модулі: відстежування ключових 

слів, за якими відвідувачі перейшли на сайт, джерел трафіку; дій на сайті 

(скачування файлів, переходи за посиланнями, тривалість відвідування); операцій 

електронної комерції (замовлення, оплата, доставка тощо); цілей і їх конверсії; 

географії відвідувачів; керування користувачами та сайтами; статистична 

звітність; експорт даних у форматах CSV, XML, PHP, EXCEL, JSON; гнучкий API 

для доступу до різних даних. 

Django є ефективним рішенням, що має гнучку платформ. Переваги 

фреймворку Django: швидкість; повна комплектація, безпека; масштабованість; 

документованість; автоматизований інтерфейс адміністратора.  

Zend Framework (ZF) – це відкритий об'єктно орієнтований PHP-фреймворк, 

що надає зрозумілі інтерфейси та потужну функціональність для розроблення 

застосунків, розширення для побудови сучасних, швидких і безпечних сайтів, 

оснований на модель-вид-контролер (рис.1). Основні характеристики Zend: 

компоненти створено на PHP; архітектура «слабкого зв'язування» з мінімальними 

залежностями між частинами проекту; розширювана реалізація MVC; підтримка 

різних СУБД, зокрема MariaDB, MySQL, Oracle Database, IBM DB2, Microsoft SQL 

Server, PostgreSQL, SQLite і Informix; формування, відправлення та отримання 

поштових повідомлень за протоколами mbox, Maildir, POP3 і IMAP4; гнучка 

система кешування, є компоненти для інтеграції зі сторонніми сервісами YouTube, 

del.icio.us тощо.  

Вище згадуваний шаблон модель-вид-контролер (model-view-controller, 

MVC) – це загально повторюване рішення, що використовують при проектуванні 

та розробленні програмного забезпечення. MVC дозволяє чітко відокремити дані 

програми – логіку (модель), вигляд і контролер. MVC класифікує об'єкти 

відповідно до їх загальної ролі та чітко розподіляє програмний код на основі 

кожної ролі. Кожен об’єкт потрапляє в одну з цих груп. На рис.1 наведено 

зображення шаблону MVC: 

 



Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

396 

 

 
Рисунок 1 – Шаблон MVC 

 

Згідно з наведеним рис.1, коли користувач вводить URL-адресу в браузері, 

він переходить на сервер і викликає відповідний контролер. Потім контролер 

використовує відповідні представлення (види) та модель, створює відповідь і 

надсилає її назад користувачеві. Модель (Model) відповідає за дані та логіку. Вона 

представляє дані, що передаються між компонентами контролера або будь-якою 

іншою пов'язаною бізнес-логікою. Наприклад, об’єкт Controller отримає 

інформацію про клієнта з бази даних, обробляє дані та повертає до бази даних або 

використовує їх для надання тих же даних. Вид (View) – це частина програми, що 

відповідає за візуальне представлення даних. Подання створюють за даними, 

зібраними з даних моделі. Ця частина шаблону вимагає, щоб модель надавала 

інформацію саме так, щоб вона представляла користувачеві вихідну інформацію 

та дані у інтерфейсі. Контролер (Controller) – це компонент і частина програми, яка 

обробляє взаємодію з користувачем. Контролер інтерпретує введення миші та 

клавіатури від користувача, інформуючи модель і її вигляд, що потрібно змінити, 

у відповідних випадках. Контролер надсилає команди моделі для оновлення свого 

стану, а також команди для зміни подання виду/перегляду.  

До основної переваги використання цього шаблону слід віднести гнучкість 

дизайну програмного забезпечення, відносну легкість у масштабованості та 

розширення функцій програмних систем.  

Ще одна технологія .NET Framework – це програмна платформа компанії 

Microsoft і ASP.NET – це технологія створення веб-затосунків і веб-сервісів від цієї 

ж компанії є зручними для створення програмних ситсем веб-аналітики.  Вона є 

складовою частиною платформи Microsoft .NET і розвитком технології Microsoft 

ASP.  

Yii використовують для розробки складних веб-проектів: бізнес-застосунків, 

веб-сервісів, а також сайтів зі складною бізнес-логікою, які, в свою чергу, є 

вимогливими до якості та швидкодій. Основні переваги та можливості фреймворка 

Yii: забезпечує високу продуктивність щодо інших php-фреймворків, оснований на 

парадигмі MVC, реалізовано аутентифікацію і авторизацію, зручний для реалізації 

AJAX-інтерфейсів, інтегрується з jQuery, є інтерфейси DAO і ActiveRecord для 
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роботи з базами даних (PDO), підтримує інтернаціоналізацію, дозволяє кешувати 

як сторінки цілком, так і окремі фрагменти, має можливість підключення 

сторонніх бібліотек, дозволяє здійснювати автоматичне тестування і розробку в 

стилі TDD, підтримує стиль REST тощо.  

Для розробки конкретної програмної системи веб-аналітики використано 

можливості open-source веб-фреймворків: Zend (PHP), Symphony (PHP), Django 

(Python), допоміжні бібліотеки, а також основа open-source системи веб-аналітики 

Matomo (Piwik). Основна частина серверної частини програмної системи веб-

аналітики написано мовою програмування PHP, мова програмування Python 

використана для зв’язування модулів програмної системи в єдиному веб-

інтерфейсі. Для обробки запитів, збереження даних про переходи користувачів 

використано мову програмування PHP з базою даних MySQL і фреймворк Django, 

Matomo (Piwik). Використання фреймворку Django означає наявність вказаного 

патерну MVC у структурі частини програмної системи веб-аналітики. Кожна 

сторінка спеціального сектору програмної системи за замовчуванням в контексті 

Django є окремим застосунком. Для того, щоб зв’язати всі сторінки одного 

застосунку потрібно додати його назву до масиву встановлених застосунків, тобто 

сторінок програмної системи, що знаходиться у файлі налаштувань головної папки 

проекту. Це також необхідна і достатня умова для того, щоби звертатися до 

моделей, форм, шаблонів і функцій вигляду інших сторінок. Це дозволяє досить 

легко і швидко інтегрувати сторінки у програмну систему. При виклику регулярної 

URL-адреси передаються наступні аргументи: 

об’єкт HttpRequest, іменовані аргументи тощо. Серед допоміжних 

сервісів/бібліотек, що використовують у програмній системі веб-аналітики можна 

виділити: ip2location (https://www.ip2location.com/) – технічне рішення компанії, 

що пропонує програми для геолокації IP-адрес, тобто інструменти, які 

намагаються отримати географічні дані (країна, регіон, місто, широта, довгота, 

поштовий індекс, часовий пояс), а також швидкість підключення, провайдер і 

доменне ім’я, про Інтернет користувача, використовуючи дані про IP-адреси, 

MaxMind databases (https://www.maxmind.com/) – аналогічно ip2location; рішення 

для ідентифікації користувачів згідно з географічними даними на основі IP-адрес 

користувачів; Mustangostang (https://github.com/mustangostang/spyc) – 

спеціалізована бібліотека, клас для класів завантажувача/дампів YAML мови 

програмування PHP; Firebase Admin SDK (https://firebase-

php.readthedocs.io/en/stable/) - PHP Admin SDK; Sypex Geo PHP - BSD продукт для 

індетифікації користувачів згідно з географічними даними, аналогічно ip2location 

та MaxMind містить великий масив даних про актуальну відповідність IP-адреси 

користувача веб-сайту певним містам, регіонам, областям, країнам; Matomo API  –

API системи Matomo, що й, власне, забезпечує можливості використання моделей, 

засобів та методів open-source платформи в  розрізі групування даних про переходи 

користувача, збір та обробку інформації для подальшого виведення аналітики; 

Moosend tracking library  – узагальнена бібліотека для обробки (трекінгу) 

конверсій, підписок, покупок тощо. Базові методи Matomo API наведено в табл. 1. 

https://www.ip2location.com/
https://www.maxmind.com/
https://github.com/mustangostang/spyc
https://firebase-php.readthedocs.io/en/stable/
https://firebase-php.readthedocs.io/en/stable/
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Таблиця 1 – Базові методи Matomo API 

Назва Тип Опис 

idSite Integer 
Числове значення 

сайту 

period Char Період статистики 

date Date Дата статистики 

filter_limit Integer 
Кількість рядків 

відповіді 

 

Для виконання коректного запиту з Matomo API вимагає використання 

обов'язкових параметрів запиту. Метод запиту - POST. До переваг роботи з Matomo 

API можна віднести: сесії з куками (підртимка); повноцінна підтримка SSL; 

корисні методи типу .json() та .xml(), які повернуть дані в потрібному форматі; 

проксінг; робота з винятками. 

Користувач може використовувати API Matomo Analytics для програмного 

запиту звітів (кількість відвідувань, URL-адрес сторінок, заголовки сторінок, 

налаштування користувачів, пошукові системи, ключові слова, веб-сайти 

рефералів, веб-переглядачі користувачів тощо) для списку веб-сайтів, а також дату 

та дату та період (день, тиждень, місяць, рік). Дані можна запитувати в будь-якому 

форматі: XML, CSV, JSON, Excel тощо. Під час використання Matomo можете 

експортувати дані будь-якого звіту, натиснувши піктограму «Експорт» під кожним 

звітом. Matomo також надає API для створення, редагування та видалення веб-

сайтів, користувачів, привілеїв користувачів, цілей і PDF-звітів. Багато 

користувачів використовують API, щоб автоматично надавати Matomo на веб-

сайти своїх клієнтів. Matomo Reporting API дозволяє програмно вимагати будь-

яких звітів про аналітику від Matomo, для одного або декількох веб-сайтів, для 

будь-якої дати та періоду та в будь-якому форматі (CSV, JSON, XML тощо). 

Програмна система веб-аналітики на основі Matomo може зберігати два основних 

типи даних: дані журналу, тобто необроблені дані аналітики, які отримує в трекері; 

архівні дані – це агреговані аналітичні дані (побудовані з даних журналу), які 

кешуються та використовуються для створення звітів. Вищенаведені типи даних 

будуть зберігатися в основній базі даних MySQL з різними помітками (“active” / 

“archived”). За замовчуванням зберігаються всі дані про відвідувачів і всі звіти, але 

можливо створити метод, що буде видаляти дані з певною періодичністю, а також 

опціонально анонімізувати дані у логу переходів, обмежувати чи надавати доступ 

до них певним користувачам або їх групам.  

Програмна система веб-аналітики – це прикладне програмне забезпечення, 

основане на клієнт-серверній архітектурі. Вся логіка програмної системи, її моделі, 

контролери, що відповідатимуть за виведення інтерфейсу користувача, є на 

стороні веб-сервера. Такий підхід мінімізує витрати ресурсів зі сторони 

користувача, всі дані (в тому числі й можлива конфіденційна або комерційна 

інформація користувача) знаходитиметься на окремому веб-сервері, доступ до 
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якого можете бути надано або обмежено певному колу осіб. Користувач направляє 

відповідний запит до веб-серверу. В інтерфейсі програмної системи користувач 

отримує набір даних. По своїй суті програмна система веб-аналітики – це складний 

веб-застосунок, що знаходиться на виділеному сервері під управлінням 

операційної системи Debian чи CentOS (Linux-подібні операційні системи). Слід 

також зазначити, що веб-сервер має бути відповідно скоригованим щодо 

навантажень на нього, адже від цього залежатиме працездатність всієї програмної 

системи веб-аналітики. Тобто, якщо сервер матиме занадто слабку конфігурацію з 

точки зору «заліза» - система може не витримати велике навантаження на неї, що 

в свою чергу може призвести до втрати даних, відсутності коректних 

перенаправлень, можливих матеріальних втрат на боці клієнта програмної 

системи. Також слід попіклуватися про достатню кількість вільного місця на HDD 

або SSD накопичувачах, адже вся інформація буде логуватися до бази даних, її 

обсяг пропорційно зростатиме щодо кількості відвідувачів веб-сайту. Чітка 

архітектура програмної системи веб-аналітики і ієрархічний розподіл її 

компонентів є ключовим фактором успішної роботи, адже в аналітичній роботі 

важливу роль відіграє правильно встановлення і введення даних. Помилки у 

відомостях про замовлення, дублювання продажів, неправильно налаштована 

фільтрація впливає на статистику веб-аналітики. На рис. 2. подано архітектуру 

програмної системи веб-аналітики. 

 
Рисунок 2 – Архітектура програмної системи 

Функціональні вимоги програмної системи веб-аналітики: обмеження 

доступу до веб-серверу та даних за допомогою статичного логіну та пароля 

адміністратора; авторизація користувача програмної системи веб-аналітики (за 

логіном та паролем, наданим користувачу адміністратором); інтеграція з веб-

сайтами (веб-ресурсами, порталами, інтернет-магазинами тощо) через 

встановлення на них скрипту лічильника та аналітики відвідувань вебсайту; 

логування та зберігання детальної інформації щодо відвідувачів інтегрованих 
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вебсайтів на стороні веб-серверу, враховуючи час та дату візиту, IP-адресу, тип і 

модель пристрою користувача; версію, тип та мову браузеру користувача; 

визначення унікальності переходу за наведеними вище параметрами, а також 

Cookies користувача; створення окремих компаній з відслідковування інтернет-

трафіку, можливість фільтрації та відокремлення окремих потоків з подальшим 

відслідковуванням переходів користувачів та їх перенаправлень залежно від 

обраних фільтрів та параметрів; генерація детальних звітів щодо відвідувачів веб-

сайтів, виведення по переходам відвідувачів веб-сайтів детальної аналітики; 

побудова графіку трендів відвідувань інтегрованого вебсайту, що буде наглядно 

відображати зростання чи спадання інтернет-трафіку вебсайту в розрізі годин, днів 

тижня, місяців тощо. Стек основних технологій програмної системи веб-аналітики 

зображено на рис.3. 

 

 
Рисунок 3 – Стек основних технологій програмної системи веб-аналітики 

Мatomo/Piwik, Django ORM, СУБД MS SQL та домоміжні бібліотеки, сервіси, 

API дозволяє побудувати повнофункціональну програмну систему веб-аналітики, 

що працює на виділеному веб-сервері.  

У роботі проаналізовано програмні продукти цієї предметної області, 

розглянуто переваги та недоліки реалізації програмної системи веб-аналітики за 

допомогою фреймворків, з використанням патерну MVC, описано архітектуру 

системи, наявні технічні рішення та функціональні можливості. У результаті 

роботи створено програмну систему веб-аналітики, що має дружній інтерфейс як 

для користувача, так і для адміністратора системи.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ 
Розвиток інформаційних технологій відкриває широкий простір для 

застосування нових форм і методів організації навчального процесу та здійснення 
освітньої діяльності. ІТ-ринок пропонує широкий діапазон продуктів для 
підтримки навчального процесу від коштовних програмних комплексів до 
безкоштовних програм і сервісів [1].  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій відкриває широкі 
можливості для збільшення інформаційних ресурсів та зростання проблем, 
пов’язаних із зберіганням та використанням накопиченої інформації, це, в свою 
чергу, вимагає застосування прогресивних технологій для керування цією 
інформацією.  

Одним із перспективних напрямів використання великих обсягів інформації 
з метою її структуризації та аналізу виступає технологія онтологічного 
інжинірингу. Дана технологія не лише дає можливість інтегрувати, 
систематизувати та структурувати інформацію, а й дозволяє отримати нові 
«приховані» знання.  

З позиції інформаційних технологій представлення знань, терміном 
онтологія можна визначити деякий механізм, спосіб, що використовується для 
опису деякої області знань (предметної області), зокрема базових понять цієї 
області, їхніх властивостей та зв'язків між ними [2]. Перевагою онтологій як 
способу представлення знань є їх формальна структура, яка спрощує комп’ютерну 
обробку інформації. 

Використання онтологій значно збільшує ефективність комунікацій та дає 
можливість інтегрувати різнорідну інформацію. Онтологія задає структуру бази 
знань організації, надає словник для опису документів (контенту) і профілів 
компетентності співробітників, вона є спільною схемою для різних баз даних. 
Таким чином, при виникненні потреби в знаннях користувачу не потрібно 
здійснювати пошук в різних джерелах. Онтологія  дає можливість отримати доступ 
до усіх необхідних знань з будь-якої теми через один інтерфейс, не залежно від 
форми представлення цих знань [3,4]. 

До переваг використання онтологій можна віднести:  

 спільне використання загального розуміння структури інформації 
серед людей або програмних агентів;  
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 можливість повторного використання знань про предметну область;  

 відокремлення знань про предметну область від операційної 
інформації;  

 аналіз знань про предметну область. 
За результатами аналізу теоретичних відомостей щодо застосування 

онтологій в навчальному закладі були визначені напрямки їх використання, а саме:  

 для накопичення і збереження інформації і знань про предмети;  

 для зберігання інформаційних ресурсів для вивчення предметів; 

 для зберігання інформації про наробки викладачів; 

 для ведення інформації про досягнення учнів і студентів; 

 для отримання запитів щодо елементів онтології та зв’язків між ними. 
Основним завданням створення онтології в навчальному закладі є 

об’єднання в єдиному інформаційному просторі ресурсів, пов’язаних з навчальним 
процесом, з метою їх систематизації та подальшого використання.  

В навчальних закладах створення та впровадження онтологій пропонуємо 
здійснювати за наступними напрямками:  

 онтологія предметної галузі, яка включає онтології навчальних 
дисциплін, курсів, матеріалів, онтологічне тестування знань, онтології 
дистанційного навчання  

 організаційна онтологія, яка включає онтології навчально-виховних 
процесів. 

Для реалізація онтології в навчальному закладі пропонуємо наступні етапи, 
представлені на рисунку 1. 

Аналіз предметної галузі, визначення онтологічних структур і зв язків між ними

Створення організаційної онтології навчального закладу 

Побудова онтології предметної галузі навчального закладу 

Здійснення синтаксичного розбору термінів і понять та визначення ключових слів 

для полегшення пошуку 

Встановлення відповідності між організаційною онтологією і онтологією 

предметної галузі

Встановлення відповідності між документами та іншими інформаційними 

ресурсами предметної галузі.

Реалізація запитів до онтологій, які дають можливість здійснювати пошук 

потрібних термінів та їх відношень
 

Рисунок 1 – Етапи проектування онтології бази знань для навчально закладу 

Для побудови онтологічних моделей використовують редактори онтологій. 
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Основна функція будь-якого редактора онтологій – підтримка процесу 

формалізації знань і подання онтології як специфікації, тобто точного і повного 

опису. Існує багато комерційних і безкоштовних програмних систем для створення 

онтологій. Найбільш поширеними є DOE і Protégé. На рисунку 2 наведений 

фрагмент реалізованої онтології навчальних дисциплін в Protégé. 

 
Рисунок 2 – Фрагмент онтології навчальних дисциплін 

 

Запропонований підхід до розроблення онтології навчального процесу 

показав, що існує велика кількість відношень і зв’язків між елементами.  

В той же час, застосування онтологічного підходу для структуризації 

інформації і аналізу бази знань навчального закладу дасть змогу систематизувати 

існуючу інформацію, дозволить виявити приховані знання і зв’язки, дозволить 

ефективно використовувати інформаційні ресурси.  
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ОГЛЯД МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПОБУДОВИ 

ВЕБ-САЙТУ КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 

Анотація. В роботі розглянуто методи та інструментальні засоби побудови 
веб-сайту кафедри адміністративного права, проведено дослідження для 
знаходження найбільш кращого методу для створення веб-сайту кафедри. 

Ключові слова: веб-сайт кафедри, методи створення, побудова сайту 
Анотація. В работе рассмотрены методы и инструментальные средства 

построения сайта кафедры административного права, проведено исследование 
для нахождения наиболее лучшего метода для создания веб-сайта кафедры. 

Ключевые слова: сайт кафедры, методы создания, построение сайта 
Annotation. The methods and tools of construction of the site of the department of 

administrative law are considered in the work, the research is conducted to find the best 
method for creating the website of the department. 

Key words:  department site, methods of creation, site construction 
Вступ. Цифровізація суспільства спричинила створення веб-представництв 

усіх суб’єктів діяльності, у тому числі в освітній сфері.  Кафедри за вимогами 
вітчизняного освітнього законодавства для прозорості діяльності змушені 
подавати освітні програми, робочі програми тощо на власних сайтах для 
представлення інформації про кафедру основним стейхолдерам (студентам, 
абітурієнтам, роботодавцям тощо). Коли користувач має знайти певну інформацію 
про кафедру, першим чином, що він робить, це відкриває браузер та починає 
шукати сайт кафедри в глобальній мережі Інтернет. Якщо ж він не знаходить 
необхідний сайт, то для прийняття ефективних рішень відсутня така НЕОБХІДНА 
інформація. Навіть якщо сайт кафедри існує, проте він має не правильну структуру, 
користувачу часто важко знайти необхідну для нього інформацію. Нині є багато 
різних ефективних способів і методів побудувати сайт, починаючи від 
фреймворків, закінчуючи програмними системами для створення сайтів. 

 Сайт кафедри має забезпечує такі вимоги: повноту, актуалізованість,  
зрозумілість, достовірність інформації для користувачів, яка коректно розподілена 
на певні розділи, та ергономічним щодо редагування відповідальним за цей сайт. 
Тож наразі є актуальним питання щодо методів та засобів створення веб-сайтів, які 
дадуть змогу не лише створити сайт, а й легко та швидко додати до нього 
необхідну інформацію. 

Об’єкт дослідження – процеси створення та діяльності кафедри. 
Створення сучасного сайту являється складним технічним процесом, що 

складається з декількох етапів, кожен з яких є дуже важливим для проекту в 
цілому. 

Всього можна відокремити 5 етапів побудови сайту: 
1. Аналіз та концептуальне програмування. 
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2. Логічне проектування. 
3. Фізичне проектування. 
4. Введення. 
5. Реклама сайту. 
Предмет дослідження – це методики та засоби створення сайту з метою 

створення сучасного веб-представництва. 
Для забезпечення діяльності кафедри на сьогоднішній день створено велику 

кількість корисних інструментів та технологій. Є велика кількість способів 
застосування мультимедійних засобів в навчальному процесі: 

  Проведення дистанційного навчання – студенту потрібно лише зайти на 
сайт кафедри під своїм ім’ям, після чого можна буде дивитися онлайн лекції, не 
виходячи з дому. 

  Отримання інформації про факультет – кожен сайт навчальних закладів 
має сторінку присвячену опису кожного напрямку навчання з використанням 
відео матеріалів, що дає змогу майбутнім студентам оцінити усі плюси та мінуси 
обраного напрямку. 

  Система перевірки знань та навичок студентів. 
  Система для створення презентацій навчального матеріалу. 
  Проведення освітніх та навчальних конференцій. 
  Використання онлайн-енциклопедій, підручників, тощо. 
  Моделювання різних явищ та процесів. 
Використання вказаних засобів у освітньому процесі може сприяти: 
  Підвищенню розвитку особистості учнів. 
  Розвинення навичок самостійної роботи. 
  Підвищення мотивації для навчання. 
  Впровадження інформатизації суспільства. 
  Покращення якості навчання. 
Отже можна впевнено сказати, що веб-сайт як, інструментальний засіб 

забезпечення діяльності кафедри є невід’ємною частиною навчального процесу, 
адже з розвитком інформатизації суспільства все більшу роль будуть грати у житті 
студентів сайти кафедр, на яких вони зможуть не лише навчатися, а й здавати 
контрольні роботи та екзамени, спілкуватися з іншими студентами на веб-
конференціях, та просто гарно проводити свій навчальний час. 

Висновок: у цій роботі розглянуто різні методи та засоби для створення сайтів. 
Основну увагу приділено структурі сайту кафедри, що має бути інтуїтивно 
зрозумілою. Зокрема розглянуто існуючі аналоги веб-сайтів кафедр, 
проаналізовано їх структуру та яким чином вони створенні, наведено переваги і 
недоліки цих сайтів. В заключній частині роботи наведені програмну систему веб-
сайту. 

Список використаних джерел: 
1. Website | Definition of Website by Merriam-Webster [Електронний ресурс] – 1993. – 

Режим доступу до ресурсу: https://www.merriam-webster.com/dictionary/website 
2.  Site Map Usability by Jakob Nielsen's Alertbox [Електронний ресурс] – 2008. – 

Режим доступу до ресурсу: https://www.nngroup.com/articles/site-map-usability/ 
3. Концептуальне проектування [Електронний ресурс] – 2015. – Режим доступу до 

ресурсу: https://studfile.net/preview/2086165/ 

4. Usage of content management systems [Електронний ресурс] – 2018. – Режим доступу до 

ресурсу: https://w3techs.com/techn-ologies/overview/content_management   

https://www.merriam-webster.com/dictionary/website
https://www.merriam-webster.com/dictionary/website
http://www.nngroup.com/articles/site-map-usability/
https://www.nngroup.com/articles/site-map-usability/
https://studfile.net/preview/2086165/
https://w3techs.com/techn-ologies/overview/content_management


Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2019) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

407 

 

УДК 004.9:615.1 

Скачко І.О. 

Аспірантка 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем 

НАН України та МОН України 

 

ЦИФРОВІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ 

ГАЛУЗІ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ І ЗАГРОЗИ 

 

Широке застосування інформаційних систем і технологій позитивно впливає 

на фармацевтичну галузь, тенденції зростання якої відмічають фахівці різних 

країн. Швидкий розвиток галузі та висока конкуренція на фармацевтичному ринку 

спонукає фармацевтичні компанії шукати нові методи досягнення кінцевих 

споживачів. Найбільш популярними методами являється впровадження в галузі 

цифрових технологій та інновацій. 

Загалом, активне використання цифрових технологій фахівці розглядають як 

четверту промислову революцію, яку називають «Індустрія 4.0». Концепцію 

застосування цифрових технологій фахівці PWC [1] характеризують такими 

напрямками розвитку: 

 діджиталізація та інтеграція вертикальних та горизонтальних ланцюгів 

поставок; 

 діджиталізація продуктів та послуг; 

 діджиталізація моделей доступу до клієнтів. 

Розвиток цифрових технологій призводить до накопичення великої кількості 

інформації як для споживачів, так і для виробників товарів і послуг. До найбільш 

поширених "цифрових технологій" відносять: робототехніка, Інтернет речей, 

хмарні обчислення, мобільні пристрої та інші засоби збору, зберігання, аналізу та 

обміну інформацією в цифровій формі, засоби моделювання та прогнозування, 

цифрова обробка великої кількості інформації. 

Зростання інтернет-аудиторії України, в тому числі пов’язане з 

використанням мобільних пристроїв надає широкі можливості для впровадження 

цифрових маркетингових технологій на фармацевтичному ринку. 

Відповідно дослідження 2017 року [2], Інтернетом користуються 63% 

українців, в той час як в категорії «лікарі» і «фармацевти» цей показник складає 

92% і 88% відповідно. Оскільки в Україні 57% населення мають смартфони, то 

серед лікарів цей показник складає 82%, а серед фармацевтів — 75%. 

Найбільш поширеним засобом комунікації з мобільною інтернет-аудиторією 

є: мобільні застосунки, мобільне відео, дистанційні візити і консультації, 

віртуальна і доповнена реальність, мікросайти, управління за допомогою 

голосових команд та голосовий помічник,  використання чат-ботів на платформах 

соціальних мереж. Наприклад, чат-бот може виконувати функції пошуку медичної 

довідки, потрібного  препарату, найближчої аптеки або лікарні. 
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Актуальним є застосування технологій віртуальної реальності (VR), яка дає 

змогу «перевірити»  новий продукт або отримати потрібний досвід щодо його 

застосування, доповненої (AR), та змішаної реальності (MR), які доповнюють 

простір новими предметами та допомагають в навчанні і роботі. Наприклад, 

можуть збільшити ефективність проведення операцій. Серед інтернет-аудиторії 

актуальними є підкасти, в яких фармацевтичні компанії можуть просувати свою 

продукцію. Важливим елементом інтернет-маркетингу також є застосування 

пошукових систем, які зберігають історію пошуку.  

До онлайн-каналів комунікації фармацевтичних компаній з кінцевим 

споживачем також можна віднести традиційну рекламу на радіо і телебаченні, а 

також технології Call Reps, SMS, Viber, електронні розсилки, Web – конференції 

та інтернет-рекламу, які зараз активно розвиваються.  

З іншого боку, застосування інтернет-технологій може спричинити певні 

ризики і призвести до ряду негативних явищ, а саме [3]: 

 вільний доступ в Інтернеті до різних класів лікарських засобів, в тому 

числі таких, які повинні відпускатися за рецептом, це збільшує можливості для 

самостійного придбання ліків та їх неконтрольованого вживання; 

 продаж ліків без реєстрації, неякісних ліків та фальсифікату; 

 негативний вплив на найбільш вразливі верстви населення: підлітки і 

молодь, люди з низьким соціально-економічним статусом, люди похилого віку та 

інваліди; 

 розвиток шахрайських схем та тіньових мереж інтернет-аптек, пов’язаних 

з незаконним продажем фармацевтичної продукції, що значно ускладнює їх 

виявлення.   

Невід’ємною частиною застосування цифрових технологій являються 

питання кібербезпеки та забезпечення конфіденційності і захисту прав споживачів. 

Застосування цифрового маркетингу відкриває широкий простір для шахраїв, які 

можуть застосовувати електронну пошту та соціальні мережі для розповсюдження 

спаму та недостовірної інформації. Актуальними також залишаються питання 

розповсюдження вірусів, шкідливих програм і шпигунського програмного 

забезпечення та забезпечення безпеки конфіденційної інформації та фінансів. 
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ГІБРИДНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ, 

ПОБУДОВАНИЙ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ JAVASCRIPT 

БІБЛІОТЕК 

 

Анотація. В роботі розглянута користь створення гібридних застосунків 

та переваги електронної торгівлі, проведено дослідження найсучасніших 

JavaScript бібліотек. 

Ключові слова: гібридний застосунок, електронна торгівля, JavaScript 

бібліотека. 

 Аннотация. В работе рассмотрена польза создания гибридных приложений 

и преимущества электронной торговли, проведено исследование современных 

JavaScript библиотек. 

Ключевые слова: гибридное приложение, електронная торговля, JavaScript 

библиотека. 

Abstract. The report explains the benefits of creating hybrid applications and the 

benefits of e-trade, provides an overview of the latest JavaScript libraries. 

Key words:  hybrid application, e-trade, JavaScript library. 

Популярність мобільного інтернету в світі зростає стрімкими темпами. 

Кількість інтернет користувачів мобільних пристроїв давно перевищила трафік 

користувачів з персональних комп'ютерів. Світовий трафік мобільної передачі 

даних в найближчій перспективі буде зростати із середньорічним темпом 

зростання в 57% за 2014-2019 рр., За даними Cisco. Зростання мобільних 

технологій відкриває величезний новий ринок можливостей для будь-якого 

бізнесу, в тому числі і для малого. 

За статистикою великий відсоток відмов отримують сайти, які не адаптовані 

під мобільні пристрої. Отримувати інформацію з маленького екрану мобільного 

пристрою незручно через дрібний масштаб. Інтерфейси мобільних застосунків 

спочатку розробляються з урахуванням споживання інформації з невеликих 

екранів. Структура застосунків оптимізована для комфортної навігації, вся 

необхідна інформація легко доступна. Застосунок максимально використовує 

функції доступні тільки для смартфона, наприклад дзвінки, визначення місця 

розташування, push повідомлення та інші. 

 90% часу користувачі мобільних пристроїв проводять в застосунках і 

тільки 10% займає пошук в інтернеті. (Дослідження Flurry) 

 58% власників смартфонів в США використовують свої гаджети для 
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онлайн покупок, 66% з них роблять це щотижня. (Звіт Google «How people shop on 

their phones»). 

 4 застосунки E-Commerce встановлено в середньому на смартфонах 

американців і 29% з них щотижня використовуються для онлайн покупок. (Звіт 

Google «How people shop on their phones») 

 85% користувачів смартфонів хочуть бачити мобільний застосунок 

сайту. (Дослідження Compuware). 

 У Великобританії 40 з 50 великих інтернет-магазинів мають мобільні 

застосунки. 

Гібридний застосунок є мобільний застосунок, що містить WebView 

мобільної платформи. Тобто гібридні програми - це мобільні сайти в оригінальній 

обгортці. А значить, такі застосунки можуть працювати на мобільному пристрої і 

повинні мати до нього доступ, наприклад, до камери або функцій GPS. 

Гібридні застосунки стали можливими через інструменти, які полегшують 

обмін інформацією між WebView і власної платформою. Ці інструменти не є 

частиною офіційних платформ iOS або Android, їх відносять до сторонніх 

інструментів. 

До основних переваг гібридного підходу відносяться: 

 Крос-платформенність. Зробивши один застосунок, можна 

експортувати його під будь-яку операційну систему - iOS, Android, Windows Phone, 

BlackBerry. 

 Доступна вартість розробки - в рази менше, ніж при нативному підході. 

 Використання однієї мови - JavaScript. 

 Доступ до основних даних мобільного пристрою: GPS, камера, 

телефонна книга і т.д. 

 Робота в оффлайн-режимі. 

 Можливість поширювати застосунок через офіційні магазини 

застосунків. 

Ionic 

Ionic - це платформа, яка по суті дозволяє розробникам створювати гібридні 

мобільні застосунки з використанням таких технологій, як HTML, CSS і JavaScript. 

Розробникам доступні численні UI Components, включаючи різноманітні 

перемикачі, кнопки, поля введення, списки та інші компоненти, які можна легко 

використовувати. Окремої уваги заслуговують плагіни, підключення яких 

розширює функціонал програми та відкриває можливість використання 

спеціальних функцій смартфонів: геолокацію, сканер відбитків пальців, NFC, push-

сповіщення. 

Розробляти застосунки можна в браузері, причому функції Ionic дозволяють 

практично миттєво бачити результати своєї праці в застосунку. Використовуючи 

Ionic Framework, можна досить швидко вийти на ринок з багатофункціональним 

надійним гібридним застосунком, а значить і залучити нових клієнтів, просунути 

свій бізнес і збільшити прибуток. 
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React Native 

React Native - це платформа, розроблена Facebook для створення застосунків 

для iOS і Android на JavaScript. 

React Native дозволяє робити мобільні застосунки, використовуючи тільки 

JavaScript. У нього той же самий дизайн що і React, що дозволяє вам створювати 

насичений мобільний UI з декларативних компонентів. Як з застосунками React 

Native, так і з Ionic, такі дії, як стиск або подвійне натискання, працюють так, як і 

в певній операційній системі. 

PhoneGap 

PhoneGap дозволяє створювати мобільні застосунки використовуючи 

стандартні веб технології (HTML5, JavaScript and CSS3). В результаті це призвело 

до швидкого зростання популярності фреймворка, з його допомогою можна 

обійтися без розробки на таких мовах програмування як: Java for Android, 

Objective-C for iOS і C #. 

PhoneGap Build дозволяє робити збірки для iOS, Android і Windows Phone 

одночасно, без необхідності встановлювати будь-які SDK, цей сервіс дозволяє 

робити збірки для iOS в хмарі без наявності Mac. 

PhoneGap має просте API, що дозволить легко почати розробку, для тих хто 

стикався з HTML, CSS і JavaScript. 

Надає можливість використання будь-яких існуючих JavaScript бібліотек 

(JQuery, Prototype, Sencha Touch) 
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ОГЛЯД ЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗРОБКИ СИСТЕМ 

 

Анотація.  В роботі розглянуто логічні моделі систем розробки програмного 

забезпечення, проведено дослідження найсучасніших методів розробки у 

контексті вимог до системи. 

Ключові слова: система розробкт, логічна модель, програмне забазпечення, 

оптимізація 

Аннотация. В работе рассмотрены логические модели программного 

обеспечения, проведено исследование современных методов разработки в 

контексте требований к системе. 

Ключевые слова: система розробкт, логическая модель, программное 

забазпечення, оптимизация 

Abstract. The paper examines the logical models of software development systems, 

researches the most modern methods of development in the context of system 

requirements. 

Keywords: development system, logical model, software, optimization 

 

Величезна кількість організацій, що займаються виробництвом програмного 

забезпечення, використовують різні методології виробництва. Десятиліття зайняв 

процес пошуку повторюваних процесів, які збільшують продуктивність і якість 

продукту. Деякі намагаються систематизувати або формалізувати начебто не 

підпорядковуване правилам завдання написання програмного забезпечення. Інші 

застосовують менеджмент для його написання. Без хорошого менеджменту, 

проекти швидко переходять у ранг не встигаючих за термінами або не влізаючих 

по бюджету. Існують тонни хороших проектів, розвалившихся через поганий 

менеджмент. 

Логічні моделі є інструментами планування програми, які визначають 

вихідні дані, вихідні дані і результати програми, щоб пояснити мислення, що 

лежить в основі розробки програми, і показати, як конкретні дії програми 

приводять до бажаних результатів. Вхідні дані включають ресурси, вклади і 

інвестиції, які йдуть в програму; виходи - дії, послуги, події та продукти, які 

досягають основної аудиторії програми; і результати - це результати або зміни, які 

стосуються втручання програми, які відчувають основну аудиторію. 

Визначення входів, виходів і результатів допомагає відповісти на такі 

питання, як: 

1) Які ресурси необхідні для успішного виконання програми? 
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2) Що збирається зробити керівник програми, щоб переконатися, що 

програма впливає на виявлену проблему? 

3) Хто складає основну аудиторію, яку намагається залучити програма? 

4) Яка кінцева мета програми? 

 

Дослідницький персонал повинен розробити логічну модель в тісній 

співпраці зі співробітниками програми і замовниками , які розробляють програму 

і мають чіткі знання і розуміння цілей і завдань програми. 

Логічна модель розробляється до початку життєвого циклу програм, тому її 

можна використовувати для керівництва програмою і забезпечення того, щоб всі 

погодилися і зрозуміли цілі програми до початку будь-яких дій. Розробники, 

партнери та керівники програм повинні мати однакове розуміння програми з 

самого початку і протягом всієї програми. 

Етапи логічної розробки: 

1) Визначити основні елементи логічної моделі програми 

2) Зрозуміти, як створити просту версію логічної моделі 

3) Розрахунковий час, необхідне 

 

Проблема, яку вирішує програма, повинна бути чітко визначена, щоб у всіх 

співробітників програми і зацікавлених сторін, які працюють над програмою, було 

однакове визначення проблеми. Це гарантує, що кожен згоден з цілями програми 

до початку будь-яких дій. 

Корисно розділити результати на короткострокові, середньострокові і 

довгострокові, щоб легше було розпізнавати прогрес з плином часу. Нереально 

очікувати негайного успіху, змінює певну поведінку протягом декількох місяців, 

але швидкий прогрес може бути досягнутий при навчанні лідерів спільноти або 

підвищенні інтересу до програми серед членів спільноти. 

Довгострокові результати повинні близько відображати остаточне рішення 

проблеми. Короткострокові та середньострокові результати повинні логічно 

випливати з ресурсів, які були описані як вхідні дані на додаток до основної 

аудиторії і діям. 

Якщо програмні входи і виходи не приведуть до бажаних результатів, то 

може знадобитися переосмислити логіку програми. Однак менеджер програми 

може бути занадто залучений в програму, щоб побачити, що в логіці програми 

відсутній крок. З цієї причини важливо, щоб кілька інших співробітників брали 

участь в розробці логічної моделі. Крім того, визначення зовнішніх або зовнішніх 

факторів, може допомогти реструктурувати логіку і врахувати зміни в дизайні 

програми. 

На програми і втручання завжди впливають внутрішні або зовнішні 

чинники. При створенні логічної моделі важливо визначити чинники, які можуть 

допомогти або перешкодити успіху програми. 

Речі котрі потрібно враховувати: 
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Environment / Setting - налаштування, в яких буде працювати програма, дуже 

важлива. Це вплине на необхідні ресурси і аудиторію, на яку слід орієнтуватися 

для досягнення короткострокових і довгострокових цілей програми.  

Партнери в співтоваристві і ключові зацікавлені сторони можуть допомогти 

в розробці програми, але керівник програми в кінцевому підсумку несе 

відповідальність за її успіх і повідомляє про результати замовнику. 

Оскільки базова схема для логічної моделі програми розроблена, важливо 

запитати ресурсів потрібно для досягнення цілі. Наприклад, скільки спринтів буде 

проведено до моменту релізу? Скільки потребується фахівців на кожну окремо 

поставленну задачу? Скільки часу враховуючи ризики потрібно закласти на 

розробку? Після того, як для кожного елемента будуть визначені реалістичні й 

досяжні цифри, ці цифри стануть індикаторами процесу програми. 

Цілі, поставлені для короткострокових, середньострокових і 

довгострокових результатів, будуть служити індикаторами результатів. Ці 

показники будуть більшою мірою зосереджені на тому, чого намагається досягти 

програма, а не на тому, як вона досягається. 

Логічні моделі є корисним візуальним інструментом, який може допомогти 

намітити дії та результати програми. Вони роз'яснюють цілі та завдання програми 

та допомагають зацікавленим сторонам і співробітникам програми побачити, як 

внесок програми призведе до досягнення загальної стратегічної мети. Логічна 

модель також надає платформу для обговорення зовнішніх факторів, які можуть 

вплинути на успіх програми, і допомагає скеровувати створення індикаторів 

моніторингу.  

 
Рисунок 1: Загальна схема логічної моделі. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБ-КВЕСТ, ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ 

СУЧАСНОЇ Е-ОСВІТИ 

 

Актуальним завданням освітнього процесу є формування творчої 

особистості студента, який здатний розвиватись самостійно та готовий не тільки 

усвідомлено і системно сприймати та накопичувати навчальну інформацію, але й 

самостійно здобувати нові знання, ефективно застосовувати їх при вирішенні 

нестандартних прикладних задач. 

У навчальному процесі розрізняють пасивну, активну та інтерактивну моделі 

навчання. Найефективнішою є інтерактивна, яка сприяє розвитку самостійного 

критичного і творчого мислення, формує самостійність та рішучість в прийнятті 

рішень. З цією метою багато педагогів використовують проектну технологію, 

залучаючи ресурси мережі Інтернет. Відомо, що в мережі Інтернет розміщено 

інформацію з будь-якої тематики і на різного споживача. Але велика кількість 

інформації в мережі та її якість не тільки не спрощують студенту процес роботи 

над проектом, але й ускладнюють його. В зв’язку з цим, викладач має виконати 

функцію фільтрації інтернет-матеріалів та зменшення «радіусу» пошуку. Одним з 

можливих рішень даної проблеми є технологія Веб-квест [4]. 

Збільшення об’єму інформації, яку необхідно освоїти, та розвиток 

інформаційних технологій, що впроваджуються в усі сфери діяльності, вимагають 

від професійної освіти підготовки фахівців, готових швидко вчитися та переходити 

на нові технології та методи використання знань. Викладач повинен 

використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розвивати 

професійні компетенції, допомагати студентам розуміти та використовувати 

інформацію, перебувати в творчому пошуку тощо. Впровадження інноваційних 

засобів в навчальний процес сприяє підвищенню якості навчання, зацікавленості 

студентів і викладачів, розвитку компетенцій і є важливою стадією процесу 

реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації. Однією з таких 

технологій, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, 

систематизувати і розв`язувати поставлені задачі є, Веб-квест[2].  

Веб-квест як інноваційний засіб формування творчої особистості сьогодні 

широко використовується педагогами в навчально-виховній діяльності, як 

найбільш вдалий спосіб використання Інтернету на заняттях. Уперше ця модель 

проектної діяльності була представлена викладачем університету Сан-Дієго 
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(США) Берні Доджем і Томом Марчі в 1995 році.  

Проблему розробки та використання Веб-квестів у навчальному процесі 

активно вивчають зарубіжні та вітчизняні науковці: Б. Додж, Т. Марч, 

М. Андрєєва, О. Гапеєва, М. Гриневич, М. Кадемія, Я. Биховський, Р. Гуревич, Т. 

Бондаренко, Г. Шаматонова, В. Шмідт. 

Аналіз наукових робіт дає змогу зробити висновок про актуальність та 

ефективність застосування проектної технології, що використовує методику Веб-

квесту. Розробляються Веб-квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні 

навчальні предмети та дисципліни, на різних рівнях навчання в навчальному 

процесі. Вони охоплюють окрему проблему, навчальний предмет, тему, можуть 

бути і міжпредметні. 

Технологія Веб-квест – це сукупність методів та прийомів організації 

дослідницької діяльності, для виконання якої студенти здійснюють пошук 

інформації, використовуючи інтернет-ресурси з практичною метою. Така 

технологія дозволяє працювати в групах (від трьох до п’яти студентів), розвиває 

конкурентність та лідерські якості студента. Цю технологію, яка не тільки 

підвищує мотивацію до процесу здобування знань, відповідальність за результати 

діяльності та їх презентацію, можна використовувати незалежно від навчальної 

дисципліни, головне – мати вихід в Інтернет [4, с. 139]. 

Технологія Веб-квест реалізується у 6 етапів: визначення теми, вербалізація 

завдання, підбір інтернет-ресурсів, пошук інформації, презентація, оцінка 

виконаної роботи самими студентами та викладачем.  

У коледжі НУХТ для формування інформаційної компетентності 

застосовують технологію Веб-квест на різних етапах навчально-виховного 

процесу. Формування інформаційної компетентності молодшого спеціаліста 

розглядається, сьогодні, як невід’ємна складова реформи системи професійної 

освіти в цілому. Основна мета якої передбачає підготовку освіченого фахівця 

відповідно до вимог інформаційного суспільства, формування необхідних знань, 

умінь і навичок та формування компонентів інформаційної культури. Крім того, 

дана технологія, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у 

навчальний процес, допомагає ефективно формувати цілий ряд професійних 

компетенцій: 

 використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 

вирішення професійних завдань; 

 самонавчання і самоорганізація; 

 робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, 

взаємоконтроль), тобто навички командного рішення проблем; 

 уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, 

визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір; 

 навички публічних виступів. 

Також при використанні Веб-квесту у навчанні підвищується мотивація до 

вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання комп’ютерних технологій 

у навчальній діяльності, з іншого. Веб-квест являє собою не простий пошук 
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інформації в мережі, а самостійну роботу, спрямовану на роботу над завданням, 

пошук, збір та узагальнення інформації [3]. Крім того, учасники Веб-квесту 

вчаться використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення 

сфери своєї творчої діяльності. 

Одним із прикладів застосування Веб-квесту в коледжі НУХТ, є розробка 

при вивченні теми «Апаратне та програмне забезпечення ПК» на дисципліні 

«Інформаційні технології» на ІІ курсі спеціальності «Телекомунікації та 

радіотехніка».  

 

 
Рисунок 1. Вигляд сторінок Веб-квесту «Апаратне та програмне 

забезпечення» 
 

Розглянутий Веб-квест належить до короткотривалих і проводиться в межах 

одного заняття. Після виконання завдань учасники кожної групи відповідно до 

ролі виступають з презентацією. Під час заслуховування доповіді студенти 

заповнюють опорний конспект з підготовленими запитаннями та таким чином 

опрацьовують тему заняття. Роль викладача на такому занятті зводиться до 

координатора та наставника. Основний вклад в заняття викладач робить на етапі 

підготовки та розробки Веб-квесту.  

Крім використання Веб-квестів у дисциплінах, в нашому коледжі дана 

технологія використовується і під час позанавчальних заходів, які передбачають 

розширення кругозору студентів, вивчення історії та традицій. В рамках тижня 

комісії Інформатики та комп’ютерної техніки було проведено Веб-квест, 

присвячений дню веб-майстра між учасниками відділень «Автоматизації та 

комп’ютерної техніки», «Теплоенергетичного», «Технології та організації 

виробництва» та «Автомеханічного». Учасникам було запропоновано розробити 

сайт власного відділення згідно запропонованого зразка і з висвітленням певних 

питань. Для виконання завдання учасники були об’єднані в групи, які виконували 

ролі історика, програміста, дизайнера та контент-менеджера.  

Під час Веб-квесту учасники отримали знання з історії відділення, цікавих 

відомостей про відділення та долучилися до творчого процесу розробки сайту з 

відповідним графічним оформленням. Після виконання завдань представники 

команд представили свої роботи та обмінялися знаннями  з іншими учасниками 

про історію свого відділення.  
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Рисунок 2. Вигляд сторінок Веб-квесту «Веб-майстер» 

 

Перед вищою школою ставиться завдання – підготувати студентів до умов 

життя і професійної діяльності в інформаційному суспільстві, навчити їх діяти в 

цьому середовищі, використовуючи його можливості, а цьому найкраще сприяє 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчання [5].  Серед 

використовуваних технологій провідне місце займає технологія Веб-квест, яка дає 

можливість активізувати навчальний процес, підвищити мотивацію до здобуття 

знань, розширити можливості самоосвіти студентів, сформувати уміння 

використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери 

своєї професійної діяльності. 
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