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Секція 1
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

Секція 1. Інформаційні технології і системи
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАГ КОРИСТУВАЧІВ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ЗА МЕТОДОМ КОМПАРАТОРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Швидке зростання номенклатури й обсягів товарів і послуг, які реалізуються
засобами Інтернет, сприяє все більш широкому використанню споживачами
рекомендаційних систем. Недоліком більшості рекомендаційних систем
вважається використання лише фільтрів та сортувань за оцінкою користувача без
врахування його індивідуальних переваг. Більш ефективною є технологія
колаборативної фільтрації, яка передбачає аналіз рейтингів об’єктів, отриманих
від користувачів зі схожими уподобаннями.
По своїй суті рекомендаційні системи є специфічними системами
підтримки прийняття рішень з «холодним стартом». Для вирішення
проблеми «холодного старту» у них виконується комплексна технологія
аналізу контексту вхідних даних і колаборативної фільтрації [1]. Для
підвищення точності визначення переваг користувачів перспективним
виглядає використання моделей і методів прийняття багатокритеріальних
рішень, зокрема, теорії компараторної ідентифікації [2].
Значна частина серед об’єктів вибору (альтернатив) O  {oi } , i  1,n ,
інформація щодо яких циркулює в мережі, може бути домінованими.
Відносно них існують об’єкти кращі одночасно за всіма показниками якості

k j ( oi ) , j  1,m . Об’єкт o E  O відноситься до множини недомінованих
(Парето-оптимальних) O E , якщо не існує об’єкта, для якого виконувались
б нерівності:

k j ( oi )  k j ( o E )
k j ( oi )  k j ( o )
E

, якщо

k j ( oi )  max
k ( o )  min

,

(1)

, якщо j i
(2)
і хоча б одне з них було строгим.
Виходячи з цього, пропонується попереднє виділення підмножини
недомінованих об’єктів з використанням методу парних порівнянь [3]. Для
подальшого скорочення множини недомінованих об’єктів вибору та їхнього
впорядкування пропонується використати ідею комбінованого методу [4].
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Він передбачає, що кожному об’єкту oi  O може бути приписана
оцінка його узагальненої споживацької корисності P( oi ) :

oi  o j  P( oi )  P( o j )

,
(3)
значення якої і визначатиме упорядкування всієї множини об’єктів,
наприклад: o1  o2  ...  on .
Для кількісної оцінки узагальненої споживацької корисності об’єктів
може бути використана адитивна згортка локальних критеріїв [2]:
m

P( oi )    j j ( oi ),

(4)

j 1

 j ( oi )  [( k j ( oi )  k j ) / ( k j  k j )]

j

, j  1,m ,

(5)

де  j , j  1,m – коефіцієнти, які характеризують важливість окремих
властивостей об’єкта k j ( oi ) для споживача,  j  0 ,

m

  j  1 ;  j ( oi )

–

j 1

значення функції корисності локального критерію k j ( oi ) ; k j , k j , j  1,m –
найкраще та найгірше значення j -го локального критерію;  j – параметр,
що визначає вид залежності (4): опукла, лінійна або увігнута.
Користувач системи за результатами аналізу пропозицій
недомінованих за множиною локальних критеріїв

k j ( oi ) ,

серед

j  1, m

здійснює свій вибір oo  O E . Він відповідає бінарному відношенню строгої
переваги (3), яке встановлює відносну цінність запропонованих об’єктів:

R( O E )  {  oi ,o j : oi ,o j  O E , oi  o j }

.
(6)
На основі співвідношення (3) для сформованого відношення строгої
переваги (6) складемо систему нерівностей виду:

P( oi , )  P( o j , ), oi ,o j  R( O E )

.
(7)
Задача параметричного синтезу моделі (4) полягає у визначенні
координат   [  j ] mj 1 , що відповідають сформованій системі
нерівностей
m
(6), а також умові нормування вектора:  j  0 , j  1,m ,

  j  1 . За умов

j 1
несуперечності вибору користувача (6) система (7) при виконанні
вказаних

нормуючих вимог може мати безліч рішень.
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Пропонується звести задачу її розв’язання до пошуку її чебишевської
точки [2]. Якщо бінарне відношення (6) несуперечливе, то система
нерівностей (7) буде сумісною. У такому випадку отриманий набір

  [  j ] mj 1

параметрів
змін переваг
параметрів

моделі (4) буде максимально стійким до можливих
користувача. Використовуючи встановлені значення

  [  j ] mj 1

обчислимо

значення

функції

узагальненої

P( o )

i
споживацької корисності
(4). На основі її значень будуть
формуватися коректні порядки при зміні набору об’єктів вибору

O  {o }

i .
користувача
Запропонований метод дозволяє точніше враховувати переваги
користувачів рекомендаційних систем і на цій основі підвищити якість
порядків пропозицій, що формуються для них.
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СИНТЕЗ ТОПОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ
В ТЕХНОЛОГІЯХ РЕІНЖИНІРИНГУ
Сучасні системи моніторингу, що знаходять все більш широке застосування
в різних сферах людської діяльності (екологія, соціальна, військова сфери,
виробництво, транспорт). Підвищення вимог до оперативності та точності
спостережень, збільшення кількості пунктів контролю, поява більш досконалих
технологій збору, обробки, зберігання та передачі інформації призводить до
неефективності мереж існуючих систем моніторингу [1]. Незалежно від
сфери застосування процес реінжинірингу таких об’єктів передбачає вирішення
комплексу задач оптимізації їх структури, топології, параметрів елементів
та каналів передачі інформації, удосконалення технологій збирання,
передачі й обробки інформації. На основі формалізації мети реінжинірингу
запропонована логічна схема отримання проектного рішення, яка визначає
черговість розв'язання задач [2]. За результатами системологічного аналізу
проблеми реінжинірингу мереж моніторингу встановлено, що найбільш
складними з обчислювальної точки зору вважаються задачі оптимізації їх
топологічних структур [3].
Розглядається задача синтезу топологічної структури централізованої
трирівневої мережі системи моніторингу, до складу якої входять множини
розосереджених по території постів контролю (елементів) і вузлів (локальних
центрів) попередньої обробки інформації та головний центр. У ній вважаються
заданими: місце розташування головного центру, наведені витрати
на створення (модернізацію) й експлуатацію вузла, множина постів
, для кожного з яких визначено місце розташування,
обсяги інформації, що передається з нього, витрати на передачу інформації
до вузла та центру. Необхідно визначити оптимальну кількість
і місця
розташування вузлів, а також підмножини постів контролю, які підключені
до кожного з них
,
. При цьому вважається, що вузли
створюються на базі постів контролю.
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Метою є мінімізація наведених витрат на реінжиніринг й експлуатацію
мережі моніторингу при виконанні обмежень на час отримання інформації
:

,
де

– наведені витрати на створення (модернізацію) та використання -

го вузла;
вузла,

(1)

– булева змінна (
– в іншому випадку);

між -м постом і

якщо -й пост підключено до

-го

– витрати на передачу інформації

-м вузлом;

(2)
Для оцінки часу отримання даних моніторингу по запиту з центру
використовується співвідношення, яке відображає всі складові процесу
отримання інформації:
, (3)
де відповідно оцінки максимального часу:

,

,

– передачі запитів по каналам «центр-вузол», «вузол-пост», «поствузол», «вузол-центр»;
,
,
– обробки інформації запиту
у вузлі, отримання інформації на посту контролю та попередньої інформації
обробки у вузлі;
– максимальний допустимий час отримання інформації
центром.
У загальному випадку в задачах реінжинірингу функція витрат на
найкращі варіанти побудови мереж від кількості вузлів
(1) може бути
багатоекстремальною. Для розв’язання такої задачі необхідно розробляти
методи, які дозволяють отримати ефективні рішення з урахуванням
характеру функції
(3) і багатоекстремальності функції витрат
(1)
у залежності від кількості вузлів у мережі
.
Для розв’язання задачі з цільовою функцією виду (1) досить ефективними
виявляються наближені методи спрямованого перебору в напрямку
збільшення кількості вузлів мережі, в яких реалізуються різні методи
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розміщення вузлів. Для пошуку глобального оптимального розв’язку задачі
запропоновано модифікацію методу спрямованого перебору варіантів, у
якій передбачено попереднє визначення обмежень для значення
оптимальної кількості вузлів мережі
. Для оптимізації
топологічної структури мережі запропоновано комбінований метод
покоординатної оптимізації і бінарного пошуку. У ньому кількість
координат відповідає кількості вузлів мережі, а оптимізація топологічної
структури здійснюється послідовним переміщенням одного з вузлів при
фіксованому розміщенні
вузла. Бінарний пошук передбачає
дихотомічний рух чергового вузла на поверхні моніторингу у неперервному
просторі. Мінімальний крок переміщення вузлів у процесі бінарного пошуку
визначається, виходячи з середнього значення відстані між сусідніми постами по
кожній з координат. Отримане оптимальне розміщення вузлів у неперервному
просторі на останньому етапі замінюється місцями розміщення найближчих
постів.
Використання алгоритму бінарного пошуку дозволяє суттєво скоротити
часову складність методу покординатної оптимізації. За наявності необхідних
часових і обчислювальних ресурсів точність запропонованої модифікації
методу може бути підвищена за рахунок використання процедури
«мультистарт», яка передбачає багатократну його реалізацію з різним
початковим розміщенням вузлів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИДІЛЕННЯ ПІДМНОЖИН ЕФЕКТИВНИХ
ВАРІАНТІВ В ТЕХНОЛОГІЯХ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ
Технології автоматизованого проєктування чи реінжинірингу складних
об’єктів передбачають розв’язання сукупності багатокритеріальних задач їх
параметричної, структурної, топологічної та технологічної оптимізації.
Зважаючи на комбінаторний характер таких задач, кількість альтернативних
варіантів рішень X  { x } різко збільшується зі зростанням їх розмірності.
При цьому відомо, що переважна більшість варіантів множини X є
неефективними (домінованими)

XS

за локальними критеріями, які

k ( x ) , i  1,m [1]:
оцінюють їх функціональні і витратні характеристики i
S
K
S
K
X  X K , X  X  X , X  X   ,

(1)

K

де X – підмножина ефективних рішень (ПЕР).
Процеси прийняття рішень в технологіях автоматизованого проєктування
реалізуються з використанням автоматичних процедур і методів експертного
оцінювання. Для узгодження взаємодії між автоматичними й інтерактивними проєктними процедурами запропоновано метод формування та
коректного скорочення множини ефективних альтернатив для остаточного
вибору з урахуванням факторів, що важко піддаються формалізації, знань
і досвіду особи, що приймає рішення (ОПР) [2]. Важливим етапом цього
K
X
X
методу є формування чи виділення підмножин ефективних рішень

, що може здійснюватися з використанням точних і наближених методів [3].
K

За можливості пропонується не виділяти підмножину X з множини
допустимих X , а формувати її у процесі генерації й аналізу варіантів
проєктних рішень. Це дозволяє не лише суттєво скорочувати необхідний
обсяг пам’яті

δX = X K / X

для зберігання даних, але й комп’ютерний

K
час, необхідний на виділення підмножини X . Приклад залежності
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кількості допустимих варіантів проєктних рішень
варіантів X K

X , ефективних

і їх відношення від розмірності задачі n для кількості

локальних критеріїв m  4 наведено в таблиці 1 [3].
Таблиця 1.
Розміри множин допустимих і ефективних рішень

n
X

15
3,27·104

20
1,04·106

25
3,35·107

30
1,07·109

35
3,44·1010

40
1,09·1012

XK

7,53·102

9,12·103

5,7·104

1,18·106

2,06·107

8,79·107

δX

0,023

0,0087

0,0017

0,0011

0,0006

0,00008

Для адаптивної технології виділення підмножин ефективних проєктних
рішень запропоновано використання методів парних порівнянь, Карліна,
Гермейєра [3] та модифікації еволюційного методу [4].
На довільних множинах допустимих варіантів X відносно невеликих
потужностей пропонується використовувати метод парних порівнянь, який

x ,x X

передбачає співставлення всіх їх можливих пар i j
і видаленні
таких, які за всіма локальними критеріями гірші за інші.
Для довільних множин допустимих варіантів X більшої потужності
пропонується використовувати метод на основі теореми Гермейєра [3].
K
xo
У ньому підмножина X знаходиться об’єднанням варіантів i , i  1,m ,
які є оптимальними за кожним з локальних критеріїв

i  0 i  1, m,
відносно їх вагових коефіцієнтів
xio  arg max{ P( x )  min ii ( x )}
xX

i

,

ki ( x ) , i  1,m

m

 i  1
i 1

:

(2)

i ( x ) – нормовані значення або значення функції корисності
k ( x ) , i  1,m .
локальних критеріїв i
де

Для опуклих множин пропонується використовувати метод на основі
K

леми Карліна [3]. У ньому підмножина X
знаходиться об’єднанням
xo
варіантів i , i  1,m , які є оптимальними за кожним з локальних критеріїв

ki ( x ) , i  1,m відносно їх вагових коефіцієнтів:
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xio

m

 arg max { P( x )   ii ( x )} .
xX

(3)

i 1

Точність визначення ПЕР методами Карліна і Гермейєра зростає зі
зменшенням кроку розв’язання задач (2)-(3), а для фіксованого кроку
знижується зі зростанням потужності множини допустимих рішень. За
результатами експериментального дослідження множин допустимих рішень
потужністю від 5000 до 30000 з кроком розв’язання h  0,05 для кількості
локальних критеріїв m  5 відносні розміри визначених ПЕР становили:
для методу Гермейєра – від 18,7% до 33,7%; для методу Карліна – від 16,1%
до 20,9%. При цьому, час розв’язання задачі методом Карліна був у
середньому на 18,2% меншим, за час розв’язання методом Гермейєра.
Для виділення ПЕР на надвеликих множинах варіантів X запропонована
модифікація еволюційного методу на основі генетичного алгоритму [4].
У ній популяція сортується з урахуванням принципу домінування, за яким
вона поділяється на фронти (ранги). Точність і час розв’язання задачі
еволюційним методом визначається обраними параметрами генетичного
алгоритму.
Практичне застосування отриманих результатів дозволяє скорочувати
час прийняття проєктних рішень і гарантувати їхню якість за рахунок
вибору тільки на підмножині ефективних.
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
В теперішній час кількість адміністративних послуг, які держава надає
своїм громадянам, суттєво розширилась, і в майбутньому ще буде
збільшуватися [1]. Ефективність роботи електронної системи адміністративних
послуг в значній мірі визначається математичним апаратом, який лежить
в основі моделювання різних видів послуг.
Велика кількість, різноманітність, динамічність зміни регламентів
адміністративних послуг, постійна потреба суспільства в нових послугах
ускладнює їх класифікацію та автоматизацію [2]. Для адекватного
відображення процесів, що відбуваються між державою з одного боку,
і громадянами та бізнесом з іншого боку, модель послуги повинна бути
гнучкою та базуватися на загальних шаблонах (патернах). У відповідності
до принципів реінжинірингу, модель повинна підтримувати декілька версій
в залежності від вхідних даних, принцип «єдиного вікна», а також змішаний
централізовано-децентралізований підхід при обробці інформації.
Також критеріями для розробки універсальної інформаційної моделі
адміністративної послуги є зменшення часу обслуговування та простота
представлення. Модель повинна стати основою взаємодії між суб’єктами
системи, що реалізується через урядовий портал, який виконує функції
управління інтерфейсом, формування моделей виконання процесів, управління
розподіленими трансакціями та оптимізацію запитів. Службовцям надається
доступ до урядового порталу за технологією «ролей». Суб’єктами
адміністративних послуг виступають різні категорії громадян та бізнесу.
Для створення декількох версій одного процесу з точки зору
адміністративних регламентів доцільно розглядати дві різновиди моделей –
елементарну та композитивну. Елементарна послуга потребує взаємодії
з одним відомством, а композитивна охвачує два або більше. Композитивну
послугу можна представити як сукупність елементарних послуг, які
відбуваються в певній послідовності, що дає змогу уніфікувати опис
послуги незалежно від суб’єкта, змісту адміністративної діяльності та галузі
надання. Паралельність реалізації виконання елементарних послуг в рамках
композитивної моделі зменшує час виконання, але потребує додаткових
засобів розпаралелювання. Найбільш критичний етап композитної послуги –
обробка результатів паралельного виконання.
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До вхідних параметрів моделі відносяться назва або тип адміністративної
послуги, інформація про особу/організацію, яка надіслала запит про послугу
(наприклад, ПІБ, місце проживання, номер паспорта, номер кредитної
картки тощо), вхідна інформація (наприклад, форма заяви, документи
тощо). До вихідних параметрів відносять результат надання послуги,
наприклад документи, сертифікати тощо. Параметри виконання процесу –
потенційні суб’єкти послуги, модель виконання послуги, що містить органи
влади, які будуть задіяні в виконанні послуг, послідовність операцій,
необхідних для виконання послуги, та час, необхідний на надання послуги
(наприклад, один місяць на видачу нового закордонного паспорта).
На основі аналізу складу та структури адміністративних послуг можна
визначити наступні складові інформаційної моделі послуги: послуга, суб’єкт
звернення, суб’єкт надання, канал взаємодії, правило, ідентифікатор, місцезнаходження, результат.
Запропонована інформаційна модель адміністративної послуги є основою
для побудови розподіленої бази даних електронної системи надання
адміністративних послуг. Використання стандартного підходу до проектування
послуг дає можливість мінімізувати дублювання інформації, усунути
необхідність повторного введення даних та необхідність повторної розробки
через багаторазове використання шаблонів, компонентів і ресурсів та знизити
вартість інтеграції інформаційних систем органів влади та витрати на
супровід.
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ВПЛИВ ДИЗАЙНУ НА СПРИЙНЯТТЯ ВЕБ-КОНТЕНТУ
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Для успішного просування інформаційних ресурсів, функціонування
електронного магазину або ефективного поширення іншого контенту
в мережі Інтернет необхідно першочергово приділити увагу його дизайну.
Вплив дизайну на споживача має ключове значення починаючи з перших
етапів взаємодії. Дизайн може як стимулювати людину взаємодіяти з тим чи
іншим інтернет-ресурсом, так і відштовхнути, зупинити цю взаємодію.
Ключовими факторами, які впливають на це, є естетичність дизайну та його
зручність. Саме тому завданням веб-дизайну є проектування призначених
для користувача веб-інтерфейсів сайтів або веб-додатків. Успіх і ефективність
сайту багато в чому обумовлена не тільки технічними можливостями, а й
його візуальною частиною - дизайном. Сайт з неякісним дизайном має
низькі показники статистики (високий показник відмов, низький час
перебування відвідувачів на сайті, мала кількість переглядів сторінок,
низький CTR тощо).
Метою дослідження є визначення тих факторів, які сприятимуть підвищенню
ефективності взаємодії користувачів з веб-ресурсами.
В результаті проведених досліджень було визначено, що на якість
сприйняття контенту впливають наступні фактори.
Комунікаційність. Будь-який користувач сайту хоче швидко отримати
необхідну інформацію. Щоб цього досягти, слід намагатися зробити
контент сайту чітким, структурованим, зручним для читання.
Цільова аудиторія. Для створення ефективого контенту необхідно знати
і розуміти, хто є користувачем сайту, які в нього цілі та наміри, що очікує
отримати від сайту відвідувач. Налагодити комунікацію з користувачем за
допомогою контенту - основна мета веб-дизайну. Веб-дизайн сайту слід
розглядати виключно в комплексі з його зв'язком з контентом та цільовою
аудиторією.
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Ефективність сприйняття інформації може бути досягнута застосуванням
заголовків, підзаголовків, виділенням слів, застосуванням списків, цитат.
Занадто довгі і складні речення складні для сприйняття. Негативними
рисами контенту є складна навігація по сайту, незручне розташування
інформації на сторінці.
Типографіка. На зручність використання сайту суттєво впливає застосування
зручних для читання шрифтів і прийнятне розташування тексту на сторінці.
Вдала типографіка передає ідею контенту не тільки за допомогою змісту
тексту, а й його графічного оформлення. Доречно використовувати 1-2 шрифти,
не більше 2-3 гарнітур і застосовувати їх там, де доречно. Для основного
тексту потрібно вибирати чіткий і розбірливий шрифт, наприклад, Arial або
Verdana.
Колірність сайту. Колірна гамма сторінок сайту також може визначати
емоційну реакцію на сайт. Слід відповідально підходити до поєднання
кольорів для фону та різних елементів сайту. Гармонія кольорів,
використання контрастного кольору для тексту або заднього плану значно
полегшує сприйняття і читання. Різні відтінки створюють різні відчуття.
Застосування теорії кольору дозволить створити красиву і ефективну
колірну комбінацію.
Вибір зображення. Іноді одне зображення може замінити текст на тисячу
слів, а правильний вибір відповідної картинки допомагає впливати на
цільову аудиторію. На сторінках сайту слід використовувати інфографіку,
відеоматеріали, ілюстрації тощо.
Навігація по сайту. На будь-якому сайті повинна бути зручна навігація.
Заплутані численні переходи дезорієнтують користувача. Система навігації
вважається головним критерієм зручного ресурсу. Для її ефективної роботи
використовують меню, логотипи, іконки, «хлібні крихти», підвал сайту
(футер), клікабельні кнопки. Існує так зване правило «трьох кліків», коли
відвідувач знаходить потрібну інформацію за три переходи.
Модульна сітка. Вона являє своєрідний каркас, який створює візуальний
порядок, чітку візуальну структуру сторінок і полегшує сприйняття.
Безладно розташований контент створює недбалий вигляд і не привертає
увагу. Логічна лінія розділів, стовпців, блоків більш зручні для користувача.
Дослідження показали, що більшість людей перш за все звертають увагу на
верхню і ліву частини екрану. Це означає, що вигідніше подавати інформацію
саме на цих позиціях. Сітка допомагає швидко розробити макет, економить
час його створення, спрощує роботу над сайтом.
Швидкість завантаження. Аналіз показав, що 50% користувачів бажає,
щоб сайт завантажувався протягом 3 секунд. Сторінки, що довго
завантажуються, відвідувачі залишають, не дочекавшись результату. Домогтися
швидкого завантаження можна шляхом оптимізації розмірів і масштабів
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зображень, мінімізації довжини сторінок, скорочення графічних інструментів.
Впливають на швидкість завантаження і такі елементи як лічильники,
інформери, музичні заставки тощо. Сторінки, які швидко завантажуються,
стоять в рейтингу пошукової системи вище, ніж повільні.
Відображення сайта в браузерах. При розробці сайту завжди слід
пам’ятати той факт, що їого дивитимуться користувачі з використанням
різних браузерів. Це означає, що в кожному браузері сайт повинен правильно
відображатися. Досягти цього можна, перевіривши сайт на кроссбраузерность,
тобто на ідентичне відображення її в різних браузерах. Для цього існує багато
сервісів з відповідними тестами і настройками.
Адаптивність сайту. Сьогодні проблема адаптивності сайту посідає одне
з головних місць при його дзайні. Нас оточує безліч гаджетів: мобільних
телефонів, планшетів, телевізорів, ноутбуків, комп'ютерів. Кожен з них має
різного розміру екран. Тому сайт повинен бути пристосований для кожного
з них. Це забезпечить правильне відображення ресурсу у будь-якого
користувача на будь-якому пристрої. Крім того, кількість користувачів
мобільних пристроїв постійно зростає, ігнорувати їх не можна, навпаки,
слід забезпечити можливість зручно користуватися ресурсом на будь-якому
пристрої.
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ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ NOSQL
Вступ. Протягом десятиліть центральне місце у розробці та використанні
баз даних займала реляційна модель даних, що використовується в реляційних
базах даних, таких як Oracle, DB2, SQL Server, MySQL і PostgreSQL. Але на
початку 2000-х років помітне поширення стали отримувати й інші моделі
даних. Для позначення класів БД, що з'явилися, і моделей даних був введений
термін «NoSQL» [1]. Часто «NoSQL» використовується як синонім до терміну
«нереляційний».
Бази даних NoSQL спеціально створені для певних моделей даних
і мають гнучкі схеми, що дозволяє обробляти великі обсяги даних [2].
Вони набули широкого поширення у зв'язку з простотою розробки,
функціональністю та продуктивністю за будь-яких масштабів.
Бази даних NoSQL використовують різноманітні моделі даних для
доступу до даних та управління ними. Бази даних таких типів оптимізовані
для додатків, які працюють з великим обсягом даних, потребують низької
затримки та гнучких моделей даних. Усе це досягається шляхом
пом'якшення жорстких вимог до несуперечності даних, притаманних іншим
типам БД.
Приклад моделювання схем. У реляційній базі даних книг запис про
книгу часто поділяється на кілька частин (або «нормалізується») та
зберігається в окремих таблицях, відносини між якими визначаються
обмеженнями первинних та зовнішніх ключів. У цьому прикладі у таблиці
«Книги» є стовпці «ISBN», «Назва книги» та «Номер видання», у таблиці
«Автори» – стовпці «ІД автора» та «Ім'я автора», а у таблиці «Автор–ISBN» –
стовпці «Автор» та «ISBN». Реляційна модель створена так, щоб забезпечити
цілісність даних в таблицях. Дані нормалізовані для зниження надмірності
та в цілому оптимізовані для зберігання.
У базі даних NoSQL запис про книгу зазвичай зберігається як документ
JSON. Для кожної книги значення «ISBN», «Назва книги», «Номер
видання», «Ім'я автора» та «ІД автора» зберігаються як атрибути в єдиному
документі. У такій моделі дані оптимізовані для інтуїтивно зрозумілої
розробки та горизонтальної масштабованості.
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Сфери використовувати баз даних NoSQL. БД NoSQL добре підходять
для багатьох сучасних додатків, наприклад мобільних, ігрових, інтернет
додатків, коли потрібні гнучкі масштабовані бази даних з високою
продуктивністю і широкими функціональними можливостями, здатні
забезпечувати максимальну зручність використання.
Гнучкість. Як правило, бази даних NoSQL пропонують гнучкі схеми,
що дозволяє здійснювати розробку швидше та забезпечує можливість
поетапної реалізації. Завдяки використанню гнучких моделей даних БД
NoSQL добре підходять для частково структурованих та неструктурованих
даних.
Масштабованість. Бази даних NoSQL розраховані на масштабування
з використанням розподілених кластерів апаратного забезпечення, а не
шляхом додавання дорогих надійних серверів. Деякі постачальники
хмарних послуг проводять ці операції у фоновому режимі, забезпечуючи
повністю керований сервіс.
Висока продуктивність. Бази даних NoSQL оптимізовані для конкретних
моделей даних та шаблонів доступу, що дозволяє досягти більш високої
продуктивності порівняно з реляційними базами даних.
Широкі функціональні можливості. Бази даних NoSQL надають API та
типи даних з широкою функціональністю, спеціально розроблені для
відповідних моделей даних.
Типи баз даних NoSQL.
БД на основі пар "ключ значення" [3]. Бази даних з використанням пар
«ключ значення» підтримують високу роздільність і забезпечують
безпрецедентне горизонтальне масштабування, якого не можна досягти при
використанні інших типів БД. Хорошими прикладами використання для баз
даних типу «ключ значення» є ігрові, рекламні програми та програми IoT.
Документ [3]. У коді програми дані часто представлені як об'єкт або
документ у форматі, подібному до JSON, оскільки для розробників це
ефективна та інтуїтивна модель даних. Документні бази даних дозволяють
розробникам зберігати та вимагати дані в БД за допомогою тієї ж
документної моделі, яку вони використовують у коді програми. Гнучкий,
напівструктурований, ієрархічний характер документів та документних баз
даних дозволяє їм розвиватися відповідно до потреб додатків. Документна
модель добре працює в каталогах, профілях і системах управління
контентом, де кожен документ унікальний і змінюється з часом.
Графові БД [3]. Замість зіставлення зв'язків з таблицями і зовнішніми
ключами, графові бази даних встановлюють зв'язки, використовуючи вузли,
ребра і властивості. Графові бази даних спрощують розробку та запуск
додатків, що працюють із наборами складнопов'язаних даних. Типові
приклади використання графових баз даних – соціальні мережі, послуги
рекомендацій, системи виявлення шахрайства та графи знань.
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БД у пам'яті. Часто в ігрових та рекламних програмах використовуються
таблиці лідерів, зберігання сесій та аналітика в реальному часі. Такі
можливості вимагають відгуку в межах декількох мікросекунд, при цьому
різке зростання трафіку можливе будь-якої миті. База даних в пам'яті
(IMDB) [4] - це система управління базами даних, яка в першу чергу
залежить від основної пам'яті для зберігання комп'ютерних даних. IMDB
швидше, ніж дискові оптимізовані бази даних, оскільки вони виконують
менше інструкцій процесора, а їхні внутрішні алгоритми оптимізації
набагато простіші.
Пошукові бази даних [5]. База даних пошукової системи (індекс) організований масив інформації, у якому зберігаються дані, зібрані
модулями індексування пошукової системи (пошуковими ботами).
Баз даних MongoDB. Розглянемо більш детально базу даних MongoDB [6].
MongoDB - система управління БД, що використовує документоорієнтовану
модель даних. MongoDB не використовує таблиці, схеми даних, а також
спеціальну мову запитів. Інформація зберігається у вигляді документів та
колекцій. MongoDB використовує власний формат зберігання інформації Binary JavaScript Object Notation (BSON), побудований на основі мови
JavaScript. Цю СУБД можна позиціонувати як проміжний ресурс між
реляційними СУБД та NoSQL. Відмова від схем, які використовують
реляційні БД даних підвищує продуктивність усієї системи.
Цю СУБД використовують для запису інформації з датчиків моніторингу
на підприємствах, у сфері електронної комерції та мобільних додатків.
Також MongoDB застосовують у сфері машинного навчання та штучного
інтелекту як сховище даних.
Розглянемо можливості агрегації MongoDB з платформою MS Power BI [7],
яка пропонує інструментарій для здійснення бізнес-аналітики . Вона надає
можливість імпортувати дані з різних джерел, виконувати агрегації та
візуалізацію результатів відповідно до вимог замовника або організаційних
вимог. Дані перетворюються на основні звіти, інформаційні панелі, щоб
дати наочну інформацію про бізнес-модель.
У середовищі Power BI у списку всіх можливих джерел даних MongoDB
відсутня. Для підключення MongoDB необхідно завантажити модуль
з’єднання [8]. Безпосередньо після завантаження конектора з’єднання не
відбувається, але далі, використовуючи технологію ODBC [9], можна
отримати підключення Power BI для подальшої обробки та візуалізації
даних.
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ДІАГНОСТИКА АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ ВЕРТОЛЬОТІВ У ПОЛЬОТНИХ
РЕЖИМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Штучні нейронні мережі (ШНМ) – математичні моделі, і навіть їх
програмні чи апаратні реалізації, побудовані за принципом організації та
функціонування біологічних нейронних мереж – мереж нервових клітин
живого організму. Це поняття виникло щодо процесів, які у мозку, і за
спробі змоделювати ці процеси. Першою такою спробою були штучні
нейронні мережі (ШНМ) Маккалока та Піттса [1]. Згодом, після розробки
алгоритмів навчання, одержувані моделі стали використовувати в практичних
цілях: у завданнях прогнозування, для розпізнавання образів, задачах
управління та інших. ШНМ є системою сполучених і взаємодіючих між
собою простих процесорів (штучних нейронів) (рис. 1).
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Рис. 1.

Структура ШНМ: 1 – вхідний шар; 2 – прихований шар; 3 – вихідний шар

Такі процесори зазвичай досить прості, особливо у порівнянні з процесорами,
що використовуються в персональних комп’ютерах. Кожен процесор
подібної мережі має справу лише з сигналами, які він періодично отримує,
та сигналами, які він періодично надсилає іншим процесорам. Тим не менш,
будучи з’єднаними в досить велику мережу з керованою взаємодією, такі
локально прості процесори разом здатні розв’язувати досить складні задачі.
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З точки зору машинного навчання ШНМ є окремим випадком методів
розпізнавання образів, дискримінантного аналізу, методів кластеризації
тощо. З математичної точки зору навчання ШНМ – це багатопараметрична
задача нелінійної оптимізації. З погляду кібернетики ШНМ використовується
в задачах адаптивного управління та як алгоритм для робототехніки.
З погляду розвитку обчислювальної техніки та програмування ШНМ – спосіб
вирішення проблеми ефективного паралелізму. А з погляду штучного
інтелекту ШНМ є основою філософської течії коннективізму та основним
напрямом у структурному підході щодо вивчення можливості побудови
(моделювання) природного інтелекту за допомогою комп’ютерних
алгоритмів.
На теперішній час найбільш масове застосування ШНМ відзначається
в задачах класифікації та кластеризації (категоризації) даних. Ці задачі
інтелектуальних обчислень істотно відрізняються друг від друга. Завданням
класифікаторів є встановлення належності образу одного з формально
визначених класів. Формальні ознаки класу може бути визначено у вигляді
правил логічного висновку типу «якщо…, то…», і ці правила стали основою
побудови традиційних експертних систем. Термін клас визначається у них
як сукупність предметів або понять (образів), виділених та згрупованих
у певному ознаковому просторі або за певними правилами. Під класифікацією
розуміється віднесення деякого образу до класу, яке виконується за цими
формальними правилами і за сукупністю ознак. Кластер (категорія)
визначає лише деякі загальні властивості образів та зв’язку між ними.
Задача кластеризації як задача визначення ставлення даного образу до
певної категорії набагато менш визначене, чим задача ставлення до класу.
Межі різних категорій є нечіткими, розпливчастими, і зазвичай сама
категорія розуміється не через формальне визначення, а порівняно з іншими
категоріями. Межі класів, навпаки, визначені досить точно. Образ
відноситься до даного класу, якщо відомо, що він має необхідну кількість
ознак, характерних для цього класу.
У випадку діагностики авіаційних двигунів вертольотів ШНМ може бути
організована в тришарову топологію з прямою передачею сигналу (див. рис. 1),
при цьому перший вхідний шар (Input Layer) є класифікатором
несправностей, другий вихідний шар (Output Layer) ) апроксимує динамічну
реакцію авіаційного двигуна вертольоту на дану несправність, тобто
вирішує завдання регресії. Проміжний прихований шар (Hidden Layer)
сприяє навчанню багатошарового персептрона в умовах впливу випадкових
шумових перешкод за допомогою так званої «сигмоїдної» нелінійної
функції, що регулює ваги випадкових сигналів між основними шарами на
базі різниці між створюваним і бажаним вихідним сигналами ШНМ.
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На рис. 2 наведено результати вимірювання метричної відстані у процесі
кластеризації термогазодинамічних параметрів робочого процесу авіаційного
двигуна ТВ3-117, що входить до складу силової установки вертольоту
Мі-8МТВ [2].

а
Рис. 2.

б

в

Результати вимірювання метричної відстані у процесі кластеризації: а – вихідної
(експериментальної) вибірки; б – навчальної вибірки; в – тестової вибірки

Аналіз рис. 2, а–в показує, що у процесі кластеризації були виділені вісім
класів. Після процедури рандомізації були виділені, власне, навчальна
і тестова вибірки (у співвідношенні 2:1, тобто 67 % і 33 %). Процес
кластеризації навчальної (рис. 2, б) і тестової (рис. 2, в) вибірок показує, що
вони так само, як і вихідна вибірка, містять по вісім класів. Відстань між
кластерами практично збігаються у кожній з розглянутих вибірок. Отже,
навчальна і тестова вибірки репрезентативні.
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У ЗАДАЧІ ДІАГНОСТИКИ
АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ ВЕРТОЛЬОТІВ
Одним із напрямків, що визначають підвищення якості інформаційних
технологій контролю та діагностики технічного стану, слід вважати
інтелектуалізацію процесів обробки діагностичної інформації з використанням
технології нейронних мереж, які здатні забезпечити підвищення якості
розпізнавання технічного стану об’єкта [1]. Одним із шляхів розвитку
підходу, який може використовуватися в системах прийняття рішень щодо
вибору режимів роботи у складних умовах експлуатації авіаційного
двигуна, є концепція «м’яких» обчислень [2]. У роботі [3] запропоновано
методику побудови функцій належності інформативних параметрів динамічних
режимів роботи авіаційного двигуна, що дозволяє розпізнавати динамічні
навантаження залежно від їхньої стаціонарності.
У задачах діагностики нейронна мережа відіграє роль універсального
апроксиматора функції від кількох змінних, реалізуючи нелінійну функцію
Y = F(X);
(1)
де {X(t)} = {X1(t), X2(t), …, Xn(t)} – вектори вхідної інформації (поточні
виміри значення діагностичних параметрів), Y – реалізація векторної
функції кількох змінних). Отже, задач діагностики технічного стану об’єкта
може бути зведена саме до апроксимаційного представлення.
Однією з простих моделей для встановлення діагностичної інформації
можуть бути статичні моделі, що пов’язують критерії, що оцінюють стан
об’єкта діагностики, з відхиленнями вимірюваних параметрів у вигляді
регресійної моделі дефектів
δA = Wa1 · X1 + Wa2 · X2 + … + Wan · Xn;
δB = Wb1 · X1 + Wb2 · X2 + … + Wbn · Xn;

(2)
(3)

де Wa1, Wa2, …, Wan, Wb1, Wb2, …, Wbn – коефіцієнти впливу (вагові
коефіцієнти).
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Таблицю вагових коефіцієнтів m для кожного конкретного значення Хі
називають діагностичною матрицею. У цілому локалізація дефектів за
допомогою діагностичної матриці подібна до роботи системи нейронів, яка
отримала назву «персептрон» (рис. 1).

вихід 1

x1 w 1
x2 . w 2
xN . w 3

вихід 2
вихід k

Рис.1. Одношаровий персептрон з n входами і k виходами

База даних

При цьому кожен нейрон у найпростішому випадку модифікує
обчислювальну суму за допомогою активаційної функції у вигляді сигналу
наявності (1) або відсутності (0) будь-якої відмови або передмовного стану,
а у разі застосування структурованих нейронних мереж вихідним сигналом
може служити коефіцієнт ваги нейронної мережі вищого рівня – ймовірність
знаходження об’єкта діагностики у можливих робочих, граничних, критичних,
неробочих станах.
Множина контрольних точок авіаційного двигуна, в яких знімаються
його характеристики на різних режимах роботи, може вважатися вектором х
(кожний вектор відповідає певному динамічному режиму роботи), що
подається на вхід мережі. Залежно від умов роботи, виду несправного
елемента та ступеня пошкодження отримуються різні характеристики однієї
і тієї ж системи авіаційного двигуна. Як правило, несправність кожного
виду пов’язана зі специфічною зміною характеристик авіаційних двигунів,
властивою лише цій несправності. Нейрон, що перемагає у конкуренції за
певної комбінації характеристик авіаційного двигуна, представляє згодом
або нормальний режим роботи, або певну несправність, дозволяючи цим
локалізувати її. Типова схема виявлення несправностей представлена рис. 2.
X

Нейронна
мережа

Нормальний стан
Дефект 1
Дефект 2

..
.

..

Дефект n
Технічний стан
Переможець авіаційного
двигуна

Рис. 2. Схема застосування нейронної мережі для виявлення несправностей
в авіаційному двигуні
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База даних складається з множини показників, відповідальних різним
нормальним і придельным станам у певних режимах роботи, у яких,
зазвичай, пристрій піддається діагностики. Головна умова коректного
функціонування системи – диференціація параметрів при різних граничних
станах. Якщо дві різні несправності мають ідентичні ознаки, їх розрізнення
буде неможливим. Підготовка відповідної бази даних, за якою проводитиметься
навчання, а надалі нейронної мережі (власне, діагностика несправностей),
вимагають проведення таких вимірювань, які однозначно свідчать про
фактичний стан авіаційного двигуна.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ В ПРИМІЩЕННІ
Коли розглядають акустичні умови приміщення, в першу чергу,
аналізують час реверберації та рівень сторонніх шумів. Однак ці характеристики
не відображають формування звукового поля в приміщенні при дії
гучномовця.
Звукове поле в приміщенні визначається джерелом звукового сигналу, зокрема,
потужністю та спрямованістю джерела (гучномовця), звукопоглинальними
та звуковідбивними властивостями поверхонь приміщення, формою поверхонь
та розмірами приміщення. Звукова хвиля, розповсюджуючись в приміщенні,
по відношенню до слухача характеризується прямою хвилею, що надходить
до слухача безпосередньо від джерела й великою кількістю відбитих від
оточуючих поверхонь звукових хвиль. Відбиті хвилі формують ревербераційний
процес приміщення, який відображається через стандартний час реверберації [1].
Для проведення масових заходів як то концерти, театральні заходи, кінопоказ,
лекційні та конференц-заходи в приміщеннях широко застосовуються системи
озвучення та звукопідсилення. Основною задачею таких систем є забезпечення
необхідного рівня гучності звукового сигналу на слухацьких місцях, причому
достатньо рівномірно [2].
Щоб попередньо спрогнозувати звукове поле приміщення при відтворюванні
в ньому звукових програм із застосуванням гучномовців застосовуються
спеціалізовані інформаційні системи і технології.
Виробники гучномовців для систем озвучення та звукопідсилення
пропонують інсталяторам таких систем спеціалізовані програмні засоби для
моделювання звукового поля в приміщенні. Серед таких програмних
засобів є програма MAPP XT фірми Meyer Sound.
Програма MAPP XT Meyer Sound - це програма 2D-прогнозування, що
застосовується як інструмент проектування і моделювання звукового поля,
що створюється гучномовцями систем звуковідтворення, систем озвучення
в приміщеннях. Програма працює в On-line режимі через Інтернет мережу
з сервером фірми і використовує всі гучномовці, розроблені фірмою Meyer
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Sound. MAPP XT надає користувачам інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для
створення 2D-моделей майданчиків з додавання гучномовців і мікрофонів,
а також оптимізації дизайну системи за допомогою продуктів Meyer Sound
Labs. Як гучномовці системи озвучення можуть бути використані окремі
гучномовці (звукові колонки) і акустичні комплекси у вигляді лінійних
масивів [3].
Програма надає достатньо точні результати формування звукового поля
в приміщенні у вертикальній й горизонтальній площинах, а також покриття
звуковим сигналом поверхонь за рівнем та частотною характеристикою.
Визначення рівня звукового тиску в зоні дії гучномовця надаються зонами
з різним кольором в межах 0…-42 дБ, причому, в смугах октавних,
напівоктавних та третинооктавних частот звукового діапазону 20…20000 Гц.
Разом з тим, програма дає можливість вимірювати рівень і широкосмугову
частотну характеристику сигналу в будь-якій точці приміщення, використовуючи
віртуальний мікрофон, переглядати результати вимірювань у вигляді частотної
характеристики та фазові співвідношення між сигналами на окремих
частотах, експортувати результати як документ у pdf формат. Для
визначення частотної характеристики в місці розташування умовного слухача
застосовується спеціалізовані шумові сигнали – звичайний рожевий шум,
рожевий шум B-Noise, відфільтрований за допомогою кривої B-зважування,
M-Noise – шумовий сигнал, який враховує піковий і середній сигнали, що
присутні в музиці.
В програмі передбачена можливість зміни звукопоглинальних і, відповідно,
звуковідбивних властивостей поверхонь приміщення, що дозволяє враховувати
при формуванні звукового поля приміщення ще й відбиття від поверхонь.
Програма дозволяє моделювати звукове поле в приміщенні при
відповідному розміщенні гучномовців. За необхідністю можна для окремих
частот перерахувати затримку сигналу, щоб забезпечити фазованість
гучномовців.
Візуалізація звукового поля в приміщенні із застосуванням MAPP XT
наведена на рис. 1.
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Рис. 1. Інтерфейс програми MAPP XT фірми Meyer Sound
при відображенні звукового поля приміщення

Використовуючи програмний засіб MAPP XT можна достатньо просто
і швидко спрогнозувати схему покриття звуковим полем приміщення,
частотну характеристику та максимальний рівень звукового тиску окремого
гучномовця Meyer Sound, повного масиву та цілісної системи і, за необхідністю,
перевстановити застосовувані гучномовці для забезпечення необхідних
параметрів звуковідтворення.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
Сучасна система вищої освіти характеризується інтеграцією нових
інформаційних і комунікаційних технологій, що, безумовно, сприяє підвищенню
ефективності та якості навчання. Одним із інтернет-сервісів, які є не лише
зручним доповненням до традиційного навчання, а й відкривають широкі
можливості для дистанційної освіти, є Moodle – модульне об'єктноорієнтоване динамічне навчальне середовище, яке «дозволяє створити
єдиний навчальний інформаційний простір для здобувачів вищої освіти
та викладачів, поєднуючи в собі традиційні цінності очного навчання
з інформаційно-комунікаційними технологіями» [1].
Проблему використання платформи Moodle у навчальному процесі
досліджувало чимало вітчизняних науковців, зокрема, А. Аврамчук, Т. Коваль
вивчали закордонний і вітчизняний досвід використання системи MOODLE
для створення мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних
дисциплін; О. Бабакіна, Л. Бахмат, Л. Веремюк, С. Романюк, А. Томіліна,
О. Свиридюк, І. Форостюк досліджували питання використання платформи
Moodle для вивчення іноземної мови; І. Гулівата, Л. Гусак, О. Доброштан,
І. Ніколіна, Л. Радзіховська аналізували особливості представлення в системі
Moodle навчального контенту вищої та прикладної математики.
За даними Moodle Statistics на квітень 2022 року систему управління
навчанням Moodle використовують у 242 країнах, зокрема, існує 181 000
активних сайтів із системою Moodle, які містять 40 000 000 курсів.
Платформу використовують 311 000 000 користувачів. В Україні на квітень
2022 року зареєстровано 1155 активних сайтів. Лідером з використання
системи Moodle є США, де зареєстровано 13 596 активних сайтів. Серед
Європейських країн першість належить Іспанії (13 447 активних сайтів) [2].
Популярність системи Moodle у світі серед викладачів насамперед
зумовлена її зручністю для створення динамічних курсів для студентів.
Система управління навчанням Moodle надає можливість викладачеві
проектувати і створювати навчальні курси та керувати ними: розробляти
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модель курсу, наповнювати її навчальним контентом (обов’язковим
і додатковим), швидко здійснювати модифікацію навчальних матеріалів,
контролювати доступ до курсу, вибудовувати траєкторію самостійної
роботи студентів, застосовувати часові обмеження для різних видів робіт /
завдань, створювати власні системи оцінювання знань, контролювати
надсилання на перевірку виконаних студентами завдань, перевіряти і оцінювати
завдання; фіксувати завдання, надіслані із запізненням, використовувати тести
різних типів, проводити модульний або підсумковий (залік, іспит) контроль.
Використання системи Moodle викладачем має низку переваг і для
студентів. Здобувачі освіти, по-перше, мають цілодобовий доступ до
навчальних матеріалів, по-друге, отримують можливості: 1) завантажувати
файли з виконаним завданням і отримувати оцінку з коментарем викладача,
2) виконувати тестові завдання та переглядати результати виконання тестів,
3) спілкуватися з викладачем через особисті повідомлення, форум, чат.
Отже, система Moodle відкриває широкі можливості для впровадження
змішаного навчання, що поєднує синхронне і асинхронне навчання, створює
фундаментальну базу для забезпечення самостійної роботи студентів.
Розглянемо особливості представлення навчального контенту у системі
Moodle на прикладі курсу «Мистецтво виразного слова».
Для створення курсу використано такі елементи: презентації лекцій
(містять основний теоретичний матеріал), додаткова література для самостійного
опрацювання, супровідні медіаматеріали, завдання для семінарських занять,
індивідуальні завдання, тестові завдання.
Презентації лекцій, що містять план та основні положення теми,
унаочнені візуальним супровідом, підвищують якість сприйняття інформації,
забезпечують структуроване засвоєння навчального матеріалу, сприяють
усвідомленню студентами того, що мистецтво виразного читання – наукова
дисципліна, яка має свою термінологію та понятійний апарат. Серед
додаткової літератури праця Е. Легуве «Читання як мистецтво», уривки
з книги Д. Ревуцького «Живе слово. Теорія виразного читання для школи»
тощо. Опановуючи тему «Техніка мовлення», студенти мають можливість
ознайомитися з комплексами вправ на розвиток дихання, голосу, дикції
від провідних українських акторів (12 відеофрагментів), послухати у їх
виконанні скоромовки та опанувати мистецтвом вимовляння скоромовок за
порадами Д. Ревуцького. Теми «Логіко-емоційні засоби виразності», «Виразне
читання творів різних жанрів» містять ретельно дібрану медіатеку (38 відео
і аудіофалів), до якої увійшли яскраві зразки виконання поезії, прози та
драми (представлено як авторське бачення твору, так і його інтерпретації
майстрами художнього слова). Зокрема, студенти мають змогу послухати
вірш Юрія Іздрика «Молитва» у виконанні автора і актора Остапа Ступки,
вірш Ліни Костенко «Крила» в інтерпретації Богдана Ступки та Злати
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Огневич. Використання такого навчального контенту забезпечує можливість
проаналізувати найкращі зразки художнього читання, розвиває слухову
культуру студентів, підвищує мотивацію до оволодіння мистецтвом
виразного слова.
Завдання для семінарських занять, індивідуальні та тестові завдання
активізують діяльність студентів і є засобами самоконтролю та контролю.
Запропоновані підходи до представлення навчального контенту засобами
системи управління навчанням Moodle значно підвищують ефективність
навчання, позитивно впливають на його результативність, полегшують
розуміння та засвоєння навчального матеріалу, стимулюють інтерес до
вивчення дисципліни.
Актуальною залишається проблема представлення різних видів
навчального контенту засобами системи Moodle. Потребує подальшого
дослідження питання співпраці викладача та студентів.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ

З розвитком інформаційних технологій найефективнішим методом
дослідження великих систем стало комп'ютерне моделювання. Задача прийняття
рішень - одна з найпоширеніших у будь-якій предметній галузі. Її рішення
зводиться до вибору однієї чи кількох найкращих альтернатив із деякого
набору. Для того, щоб зробити такий вибір, необхідно визначити мету та
критерії (показники якості), за якими проводитиметься оцінка деякого
набору альтернативних варіантів. Вибір методу вирішення такого завдання
залежить від кількості та якості доступної інформації. Дані, необхідні для
здійснення обґрунтованого вибору, можна розділити на категорії: інформація
про альтернативні варіанти, інформація про критерії вибору, інформація про
уподобання, інформація про оточення завдань.
Система управління має інформаційну природу, організує узгоджені
потоки інформації, які доступні групі осіб, відповідальних за ситуаційний
аналіз, що організовують контроль невизначеності ситуації, а також здійснюють
натурне, експертне та модельне дослідження альтернатив.
Експертне дослідження проблемної ситуації характеризується тим, що
загальна інформація щодо ситуації обмежується знаннями експертів. Проте
експертні знання мають найважливішу властивість концентрованості на
найважливіших групах альтернатив. Модельні дослідження ситуації пов'язані
з формалізацією опису ситуації, вибором належного критерію адекватності
моделей і ситуацій, що моделюються. Безпосереднє дослідження ситуації на
моделі завершується інтерпретацією результатів моделювання для перерозподілу
переваг альтернатив.
Властивості трьох класів натурних, модельних, експертних операцій над
альтернативами ситуацій змушують для досягнення максимальної ефективності
системного аналізу здійснювати раціональне комбінування таких операцій
дослідження при виборі альтернатив, кінцевим результатом яких є або
виграш у часі, або економія ресурсів, необхідних для досягнення заданого
рівня визначеності проблемної ситуації.
Засоби вирішення проблемної ситуації включають комп'ютерні
інформаційні технології та спеціальні інформаційні організаційні структури,
наприклад групи системного аналізу. Комп'ютерні технології підтримують
всі види експериментів та методів отримання інформації про переваги
альтернатив. Існують різні комп'ютерні технології планування та управління
ситуаційним експериментом.
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До комп'ютерних технологій належать і технології експертних систем.
Комп'ютерні інформаційні технології моделювання ситуації найчастіше
реалізують технологію ділових ігор, які проводяться групами системного
аналізу. Натурні дослідження ситуації включають вибір факторів, які мають
впливати на вибір кожної групи альтернатив.
Поєднання керованих та спостережуваних факторів і виділених для
керованих факторів рівнів утворює факторний простір натурного дослідження.
Далі запроваджується критерій ефективності натурного дослідження, який
залежить від значень факторів. Цей критерій при натурному дослідженні
ситуацій є функцією відгуку, яка відображає реакцію реальної проблемної
ситуації на впливи факторів та їх рівні. Поєднання всіх можливих факторів
та їх рівнів утворює безліч допустимих станів проблемної ситуації.
Для проведення повного факторного експерименту можуть знадобитися
надзвичайно великі ресурси та великий час, тому необхідно так спланувати
натурний експеримент, щоб за мінімально допустиму кількість дослідів
отримати максимальну інформацію про властивості різних альтернатив.
Частіше буває зручнішим обмежений експеримент, який досить повно
характеризує ситуацію. В самому простішому випадку після закінчення
експерименту будується рівняння регресії, що пов'язує значення функції
відгуку зі значеннями факторів та їх рівнів, і відображає результати
натурного дослідження, яке містить дані для перерозподілу ймовірностей
альтернатив, що характеризують ситуацію.
Експертні дослідження ситуації часто здійснюються за допомогою
експертних систем, що включають базу знань з конкретної предметної
галузі. Знання припускають виділення процедурної та фактологічної інформації
в такий спосіб, що нові факти, оброблені за допомогою процедур, дають нові
знання; лінгвістичний процесор, що формує питання та відповіді; вирішальні
правила за схемою "якщо - то"; блок логічного висновку, що з урахуванням
вирішальних правил формує висновки; блок інтерпретації результатів; блок
верифікації логічного висновку з можливим аналізом та верифікацією
кожної з альтернатив проблемної ситуації. Експертні системи розширюють
діапазон достовірного дослідження проблемної ситуації та виділяють
з даних інформацію, суттєву для перерозподілу альтернатив проблемної
ситуації.
Моделювання об'єкта включає: вибір критерію відповідності (адекватності)
моделі та об'єкта; вибір математичного апарату; отримання та первинну
обробку вихідних даних для моделювання; алгоритмізацію поведінки
об'єкта моделювання; складання чи застосування готової комп'ютерної
програми; комп'ютерне моделювання з оцінкою фактичної адекватності
результатів моделювання.
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Результати аналітичного та імітаційного комп'ютерного моделювання
також містять знання про властивості досліджених альтернатив проблемної
ситуації. Комплекс системного інформаційного забезпечення ситуаційного
аналізу включає раціональні методи поєднання модельного, натурного та
експертного дослідження проблемних ситуацій. За результатами ситуаційного
аналізу формується ситуаційний звіт, де відображаються всі розглянуті
операції. Комплекс таких звітів поміщається до бази даних управлінських
ситуацій.
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INFORMATION TECHNOLOGIES OF OPERATIONAL CONTROL OF GAS
TRANSPORT AND DISTRIBUTION REGIMES IN GAS SUPPLY SYSTEMS
The problem of operational control of gas supply systems is currently very
relevant not only for our country, but also in the whole world. The report
considers information technologies of operational-dispatching control of gas
transport and distribution regimes in gas supply systems.
The task of taking into account the real conditions of operation of gas supply
systems leads to the need to consider the gas supply system as a stochastic object
operating in a stochastic environment. At the verbal level, the problem of
operational control of the regimes of transport and distribution of natural gas in
the gas supply system over the time interval [0, T] is to find such a control over
the structure and parameters of the gas supply system which would provide optimal
values of the criteria for the quality and efficiency of the gas supply system at all
external and internal perturbations arising on a given time interval [0, T].
The peculiarity of this problem is that the exact values of these perturbations
are a priori unknown, and only the probabilistic (statistical) characteristics of
their occurrence are known. All values of the quality of the gas supply system can
be divided into two groups of values: external and internal. External values
characterize the degree of satisfaction of all consumer groups with the volume,
composition and physical parameters of natural gas supplied by them in the time
interval [0, T]. As formal external values it is expedient to use direct and indirect
assessments of the efficiency of the gas supply system, which include: a) the
probability of a shortage of gas supply to the i-th consumer; b) the volume of a
shortage of gas supply to the i-th consumer, etc.
As an internal value of the quality of the gas supply system, it is advisable to
consider the maximum mathematical expectation of technological stability of all
gas distribution points.
Criteria of the efficiency of the gas supply system characterize the efficiency
of the use of all material and energy resources to ensure the specified quality of
functioning of the gas supply system.
As formal criteria of the efficiency of the gas supply system in the time
interval [0, T] it is advisable to use the minimum mathematical expectation of
total costs in energy or cost terms for transport and distribution of natural gas in
the gas supply system.
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Features of the information structure and conditions of physical feasibility of
control have led to the need to reduce the problem of operational control of transport
and distribution of natural gas in the gas supply system at time intervals [0, T]
to solve two interrelated tasks:
1) operational planning of the regimes on the basis of the values of conditional
mathematical expectations (forecasts) of all basic external and internal
disturbances calculated at the zero moment of time with the warning T;
2) correction of the regimes, carried out for each moment of time after
observing the actual realizations of random values of all external and internal
perturbations.
The task of operational planning of the gas supply system is to choose such structure
and parameters of the gas supply system, at which criteria of the quality and efficiency
of the gas supply system reach its maximum at the control interval [0, T].
The task of stabilizing the operation of the gas supply system at each level is
to ensure a minimum variance of deviation of the actual parameters of gas flows
from planned installations with all possible external and internal disturbances
and, in normal situations, solved by local automation of gas distribution stations
and distribution points.
Solving the problems of operational planning and stabilization of gas supply
systems modes is based on the use of different mathematical models of gas
supply systems, requires different amounts of static (regulatory and reference)
and dynamic (operational) data and is carried out in different time intervals.
The solution of the problem of stabilization of the regime is carried out in real
time, and the problem of operational planning – in conditionally real time.
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ПРО ОДИН МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ РОЗПОДІЛУ ПОТУЖНОСТІ
КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
З УРАХУВАННЯМ НЕЧІТКИХ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ
One of the applied problems in which there can be uncertainty in setting the
parameters is the problem of distributing the limited capacities of data transmission
channels between different nodes of the Internet providers network [1]. Suppose that
there is a local computer network of an enterprise (organization, educational
institution) that provides users with access to the Internet. User access to the
global network and obtaining the necessary information is carried out using
several communication servers located on the territory of the information and
computer center of the enterprise and connected by high-speed external
communication channels with Internet providers. The bandwidth levels of the
servers are within the bandwidth (bandwidth) of the local networ.
An information and computer network is considered, including N1 data
transmission channels (global network providers), N 2 communication servers
and N 3 end users (subscribers). We denote by Ai , i  1, N1 , the values of the
maximum bandwidth of the data transmission channel that provider i, i  1, N1 , is
able to provide; B j , j  1, N2 , – the value of the maximum bandwidth of the data
transmission channel that the communication node j, j  1, N2 , can provide; ;
C k , C k , k  1, N3 , – values of the minimum and maximum bandwidth of the data

transmission channel, which must be provided to the subscriber k, k  1, N3 ; t k –
throughput of the k-th subscriber station, k  1, N3 . Then, assuming that the
power distribution of communication channels satisfies the conditions of
additivity and proportionality, we can consider the problem of distributing a
limited homogeneous resource (bandwidth of communication channels) with
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transport-type constraints in order to find the optimal data transmission plan. This
ensures the effective functioning of the system for providing users with Internet
access, which consists in finding the optimal values of data transmission
bandwidths Ti of the i-th information provider (provider), i  1, N1 , and the
optimal values of the bandwidths t k of using local communication channels of
the k-th user, k  1, N3 .
The current values of the throughput of communication channels of each
subscriber k, C k , k  1, N3 , are known, and the values of Ck , k  1, N3 , determine
the values of the bandwidths that are planned by users as a result of updating
communication equipment. Obviously, it is possible to fully satisfy the expansion
N2

of the bandwidth of subscriber channels only under the condition



j 1

B j

N3

  C k .
k 1

Formally, the statement of problem can be written as

maxt1 ; maxt2 ; … max t N ,

(1)

3

with the following constraints
N3

N1

k 1

i 1

 t k   Ai ;

t k  B j ,

~
j  1, N2 k  1, N3
,
; t k  supp tk  [Сk , Сk ]

C k  t k  C k , k  1, N3 ;
N2

N1

N3

j 1

i 1

k 1

(2)

 B j   Ai   Ck
.
We will assume that the capacities of communication channels available to
users satisfy the conditions

N3

N3

N1

k 1

k 1

i 1

 C k   t k   Ai , and the values of the possible

expansion of the channel capacity are determined by right-hand fuzzy triangular
numbers in the form (C k , C k , C k ) , k  1, N3 , with linear membership functions [2].
This problem is a multiobjective optimization problem. To solve it, methods
are used that allow finding a compromise (effective) solution by reducing the
problem to a single-criterion one in the form of a convolution of criteria or to a
sequence of single-criteria optimization problems. In the case of fuzzy
constraints, each such problem can be reduced to an optimization problem of the
Bellman-Zadeh form [3].
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On the other hand, it is easy to formalize this process by applying the back
tracking solution search procedure [3].
Algorithm.
Step 0. Without loss of generality, we will assume that the order of users is
ordered in non-increasing order of the planned capacities of communication
channels. We put the required values in the initial solution t k  С k , k  1, N3 .
Step s=1,2,... We check the fulfillment of condition
N3

N2

k 1

j 1

 t k   B j

.
If inequality (22) is satisfied, the algorithm terminates, otherwise:
a) determine the q, q  [1, N3 ] , largest (first of N 3 ) values t k , k  1, N3 .

k  1, q
k  1, q
b) decrease the values t k ,
, by t  0 : t k = t k  t ,
.
Obviously, the total demand in this case decreases.
Computational experiments have been carried out. The developed approach
was used to determine the optimal configuration of a three-level information and
computer network with a given number of communication servers.
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МОБІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
В умовах реформування Нової української школи значна увага приділяється
питанням мотивації учіння молодших школярів, адже одним із важливих
завдань сучасної освіти є формування вмотивованої особистості, яка прагне
до саморозвитку й самовдосконалення та прагне навчатися впродовж життя.
Не зважаючи на велику кількість наукових досліджень, проблема формування
мотивації учіння молодших школярів в умовах інформаційно-освітнього
середовища НУШ є важливою і актуальною.
Одним із головних інструментів успіху НУШ є наскрізне використання
в освітньому процесі початкової школи ІКТ. У Концепції «Нова українська
школа», Державному стандарті початкової освіти та ін. наголошується на
важливості формування в молодших школярів інформаційно-комунікаційної
компетентності. Сучасна педагогіка звертаючись до інноваційних форм
навчання, убачає в них можливості підвищення ефективності освітнього
процесу за рахунок забезпечення доступу до навчальних і довідкових
ресурсів, організації продуктивної взаємодії вчителя і учня.
У контексті вимог НУШ під час організації освітнього процесу слід
використовувати такі засоби навчання, які мотивують здобувачів освіти до
навчання, полегшують і прискорюють передачу знань, навчають учнів
прийомам самостійної роботи з інформацією, підвищують продуктивність
навчальної праці. На нашу думку, ефективним засобом формування мотивації
учіння молодших школярів в умовах інформаційно-освітнього середовища
НУШ є мобільні технології. Особливості впровадження засобів мобільного
навчання вивчали В. Барановська, К. Бугайчук, І. Золотарьова, І. Мардаренко,
Н. Олефіренко, Н. Рашевська, С. Семеріков, В. Ткачук, Ю. Триус, А. Труш,
О. Шаповалова та ін. Науковці переконують, що використання мобільних
технологій робить процес навчання гнучким, активним, диференційованим,
персоналізованим, мобільним, цікавим, результативним, що відповідає
вимогам Нової української школи.
Термін «мобільне навчання» («mobile learning») з’явився в англомовній
педагогічній літературі на початку ХХІ ст. та останнім часом став все
частіше використовуватися в Україні. Мобільна форма навчання відповідає
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сучасній компетентнісно орієнтованій моделі освіти, відповідно до якої
учні набувають умінь самостійного пошуку та опрацювання інформації,
оволодівають елементами комп’ютерної грамотності, вчаться практично
застосовувати знання на практиці.
Мобільні технології – це технології навчання, що базуються на використанні
мобільних пристроїв (мобільні телефони, смартфони, комунікатори, кишенькові
комп’ютери, планшетні комп’ютери), мобільних додатків (програми для
мобільних пристроїв) і сервісів (отримання, зберігання, обробка, пошук,
передавання інформації та ін. за допомогою мобільного пристрою) та
засобів мобільного зв’язку (GSM, WAP, GPRS, Bluetooth, WiFi, iMax)
у навчальному процесі [2, с. 5]. Використання мобільних пристроїв
дозволить істотно підвищити ефективність навчального процесу за рахунок
забезпечення доступу до освітніх ресурсів, організації взаємодії зі здобувачами
освіти в режимі реального часу, можливості проведення тестування, а також
використання інших засобів в освітньому процесі.
Погоджуємося із думкою І. Голіциної та Н. Половникової, що впровадження
мобільних технологій в освіті дозволяє учням вільно переміщатися;
розширює рамки освітнього процесу за межі стін закладу освіти; дає
можливість вчитися людям з обмеженими можливостями; не вимагає
придбання персонального комп’ютера і паперової навчальної літератури,
тобто економічно виправдано; навчальні матеріали легко поширюються між
користувачами завдяки сучасним бездротовим технологіям (WAP, GPRS,
EDGE, Bluetooth, Wi-Fi); інформація у мультимедійному форматі сприяє
кращому засвоєнню і запам’ятовуванню матеріалу, підвищуючи інтерес до
освітнього процесу [1].
У контексті вимог НУШ ефективним є використання засобів BYOD
(англ. Bring Your Own Device). Відповідно до даної технології учні
приносять до школи власні мобільні пристрої (смартфон, планшет, нетбук,
електронна книга, iPhone, іРаd та ін.) та використовують їх як інструменти
для навчання. Унікальність даної технології полягає в тому, що здобувачі
освіти не прив’язані до певного часу і місця, навчальний матеріал є завжди
доступним та вивчається в будь-який час.
В умовах інформаційно-освітнього середовища НУШ мобільні технології
не замінюють учителя, а доповнюють його. Заняттям, на яких використовуються
мобільні технології, властиві адаптивність, керованість, інтерактивність,
поєднання індивідуальної та групової роботи. За такої моделі навчання
педагог виконує роль консультанта, тьютора, який спрямовує діяльність
учня на отримання необхідної інформації. Отже, упровадження мобільних
технологій під час очного чи дистанційного навчання виступає як ефективне
доповнення до традиційних методів навчання. Використання мобільних
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пристроїв на різних уроках у початкових класах дозволяє формувати
мотивацію учіння, підвищувати пізнавальний інтерес, розвивати вміння
орієнтуватися в інформаційних потоках, обмінюватися інформацією.
Таким чином, у контексті вимог НУШ використання мобільних технологій є
ефективним засобом формування мотивації учіння молодших школярів.
Використання цікавих завдань з використанням мобільних пристроїв
на уроках в початковій школі і під час виконання домашніх завдань
сприяє ефективному формуванню мотиваційної сфери учнів. Систематичне
використання мобільних технології на уроках у початковій школі допомагає
здійснювати контроль і самоконтроль знань, виконувати тестові завдання,
закріплювати вивчений матеріал, розв’язувати інтерактивні вправи і завдання,
сприяє формуванню в учнів навичок працювати в інформаційному просторі.
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МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ АВТОНОМНИХ РОБОТІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖ ПЕТРІ У СЕРЕДОВИЩІ E-NETSIM

Дослідження у сфері пошуку шляху для автономних роботів (АР)
є актуальними вже більше тридцяти років. Основною задачею цих методів
є генерація можливого шляху через ділянку середовища з оминанням перешкод
та мінімізацією довжини шляху. На даний момент існує велика кількість
ефективних методів [1] пошуку шляху, однак більшість з них приймає до
уваги найкоротший геометричний шлях до мети і не приймає до уваги такі
параметри як енерговитрати або складність ділянок шляху. В залежності від
середовища, конструкції роботу та конфігурації керування та методу руху,
вибір оптимального для руху маршруту може змінюватись. Моделювання
за допомогою мереж Петрі дозволяє отримати множину комплексних
характеристик для оцінки оптимальності маршруту.
Середовище візуального моделювання E-NetSim [2] дозволяє симулювати
роботу алгоритмів пошуку шляху та оптимізації на основі мереж Петрі та
дозволяє отримати візуальну інформацію під час моделювання.
В роботі розглядається задача пошуку маршруту переміщення робота
в лабіринті з перешкодами починаючи з точки входу до заданого місця.
Потрібно виконати наступні завдання: виконати розрахунок геометричної
довжини можливих шляхів від точки входу до мети; виконати генерацію та
збереження статистики про пересування робота та вторинних характеристик,
таких як енерговитрати; виконати розрахунок оптимального маршруту,
використовуючи геометричну довжину та вторинні характеристики.
Для рішення цих задач в роботі на основі мапи лабіринту побудована
мережа Петрі PN = [P, T, I, O].
Сформовану мережу Петрі зображено на рис. 1. Мережа під’єднана до
генератора G1 що генерує новий маркер кожні 100 відносних одиниць часу.
Маркери акумулюються у чергу Q1.
Кожна транзакція T має заданий змінною час транзакції та функцію
транзакції. У даному випадку, функція переходу змінює загальний час
очікування маркеру.
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Рис. 1. Мережа Петрі .
Аналіз статистики, отриманої у результаті моделювання, допомагає
спростити процес планування навігації за умови використання роботів
з різними технічними характеристиками.
Алгоритми описані у цій роботі можуть бути застосовані для реальних
проблем планування шляху для роботів, особливо, коли умови навколишнього
оточення не дозволяють відстежувати та керувати рухом робота на всій
довжині маршруту.
Середовище моделювання E-NetSim показало себе успішним інструментом
для моделювання різноманітних процесів за допомогою мереж Петрі. Набір
інструментів представлений цим пакетом допомагає відстежувати рух
маркерів у реальному часі та збирати цінну та різноманітну статистику про
результати моделювання
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАСТОСУНКІВ
НА МОВАХ ПРОГРАМУВАННЯ JAVA ТА KOTLIN
ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ WINDOWS ТА ANDROID
Ця робота присвячена порівняльному аналізу відмінностей у продуктивності
між мовою програмування Java та мовою програмування Kotlin шляхом
порівняння продуктивності за експериментами, порівняння метрик між
ними та огляду відповідної літератури з цього питання.
Відмінності важливі для розробників програмного забезпечення, так
вони можуть вибирати між мовами залежно від своїх потреб.
Важливо, щоб програмне забезпечення було ефективним. Це особливо
важливо в таких сферах, як медичне обслуговування або критичні системи,
де швидкість має вирішальне значення для кінцевого користувача, а пам’ять
і обсяг носія пам’яті можуть бути обмежуючим фактором для програмного
забезпечення.
Робота досить важлива для розробників програмного забезпечення, які
стикаються з питанням вибору між двома мовами програмування – Java або
Kotlin [1].
Розробники програмного забезпечення стикаються з проблемою вибору.
Для розробки програмного забезпечення як для операційної системи Windows
так і для операційної системи Android, використовують обидві ці мови.
Спеціалісту бажано знати які компроміси він робить, обираючи одну мову
перед іншою, і наскільки ці компроміси важливі в довгостроковій
перспективі. Наразі не існує достатньої кількості досліджень, які б дали
оцінку перспектив використання кожної з мов програмування у порівнянні
з іншою.
Необхідно провести порівняльний аналіз продуктивності мов програмування
Java та Kotlin для операційних систем Windows та Android, шляхом обробки
показників, які можна буде кількісно оцінити.
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Доцільно провести аналіз: які з тестуючих алгоритмів потрібно обрати
для порівняння продуктивності [2]. Після цього тестуючі алгоритми слід
адаптувати під кожну мову програмування, та провести тестування із
заміром обраних показників. На основі отриманих результатів, має бути
зроблено аналіз та висновки щодо продуктивності мов програмування Java
та Kotlin. Буде дана відповідь на два дослідницьких питання. Які
відмінності між Java та Kotlin з огляду на швидкість виконання коду та
використання пам’яті? Та чи будуть ці тести стабільно виконуватися в ОС
Windows і на платформі Android?
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОМПРЕСІЇ АУДІОСИГНАЛІВ
В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Робота із звуковими сигналами в процесі запису, концертних заходів
потребує застосування різноманітних оброблень, зокрема компресії
аудіосигналів. Під терміном компресії аудіосигналів передбачається стиснення
динамічного діапазону сигналу з метою захисту від різноманітних шумів
каналів передавання, для підвищення середнього рівня сигналу тощо.
Особливо компресія динамічного діапазону аудіосигналів необхідна при
формуванні звукових програм із застосуванням комп’ютерних технологій
в різних інформаційних системах.
Використання компресії при цифровій обробці аудіосигналів в інформаційних
системах є досить трудомістким процесом і передбачає не лише технічну
складову формування аудіосигналу, а й творчу складову. Спочатку
компресія в аналогових звукових технологіях використовувалася лише як
обмеження-лімітування рівня вихідного сигналу у разі перевищення
заданого порогового значення. Звідси й пішла перша назва компресорлімітер. Тобто, у цій технології обробки аудіосигналів було реалізовано
суто інженерне завдання. Сьогодні лімітер – це різновид компресора,
у якого рівень вихідного сигналу постійний, незалежно від зміни рівня
вхідного сигналу, що перевищує деяке граничне значення. Ще одна
особливість такого пристрою: компресор, що миттєво спрацьовує, стає
автоматичним регулятором підсилення звукового сигналу. Перші компресори
були розроблені у вигляді окремих електронних блоків. Сучасні компресори
будуються із застосуванням цифрових технологій і являють собою
програмні вбудовані модулі (плагіни) [1].
Сьогодні без компресорів не обходиться жодна сфера професійної роботи
із звуком. Застосування компресії динамічного діапазону аудіосигналів
в інформаційних системах передбачає урахування можливостей та технічних
параметрів засобів компресії.
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Технологію компресування та безпосередньо схемні рішення, що
закладені в таке обладнання, характеризують такі чотири основні
параметри:
• Пороговий рівень (поріг спрацьовування) – Threshold, що визначає
рівень вхідного сигналу, вище якого компресор починає послаблювати
сигнал. Для цього попередньо здійснюється встановлення точки
спрацьовування компресора на амплітудній характеристиці. Положення цієї
точки регулюється та вимірюється в децибелах.
• Ступінь стиснення, ступінь компресії або співвідношення – Ratio,
визначає інтенсивність ослаблення сигналу і виражається в дробових
безрозмірних одиницях, що характеризують підвищення рівня вихідного
сигналу над граничним рівнем 1 дБ за відповідного перевищення рівня
вхідного сигналу в децибелах над заданим граничним рівнем. Наприклад,
якщо Ratio налаштована на значення 6:1, це означає, що будь-яке
збільшення вхідного сигналу (перевищує поріг) на 6 дБ викличе підвищення
вихідного сигналу лише на 1 дБ. При значеннях Ratio 12:1 і вище
відбувається лімітування (жорстке обмеження рівня).
• Час атаки – Attack – це проміжок часу, протягом якого вихідний
аудіосигнал досягає заданого співвідношення компресії. Вимірюється
тривалість цього процесу у мілісекундах. Якщо задати надмірно швидкий
час атаки, то компресор спрацьовуватиме по перших напівхвилях звукового
сигналу, що може погіршити звучання голосу або музичного інструменту,
зокрема, початковий характерний перехідний процес звукового матеріалу
буде безжально згладжений компресором, погіршуючи тембр звучання.
Навпаки, компресія з надмірно довгою атакою пропустить всі піки сигналу,
що може стати причиною спотворень, особливо в цифрових інформаційних
системах.
• Час спаду (відновлення) – Release – це час, з моменту падіння рівня
вхідного сигналу нижче порога, і моментом, коли компресор перестає
послаблювати сигнал, тобто час виходу з процесу компресії. Цей параметр
також виявляється у мілісекундах.
Відомий фахівець Папченко В. П. в своїй публікації [2] зазначає, що
якихось правил щодо точного настроювання компресорів не існує – це
своєрідний творчий процес, заснований на багаторічному досвіді
професіоналів аудіозапису, від інженерів до звукорежисерів.
У сучасних цифрових студіях звукозапису компресори є невід’ємною
частиною обробки звуку. В залежності від кінцевого результату студійного
запису фонограм компресори застосовуються з великою акуратністю і лише
за необхідності. Для деяких стилів музики, наприклад, рок-музики
компресори застосовуються дуже активно і досить жорстко, а в джазовій
музиці, де великий динамічний діапазон стоїть на першому місці,
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компресори застосовуються дуже рідко, лише пом’якшуючи звучання.
У електронній музиці компресія використовується повсюдно, а при записі
класичної музики компресори зазвичай не використовуються.
У студійному пост-продакшині, як правило, застосовуються дорогі
багатосмугові компресори, які поділяють вхідний сигнал на три або більше
частотних смуг і дозволяють індивідуально підібрати параметри компресії
для кожної з них. У студійній роботі можуть застосовуватися методи як
прямої, так паралельної компресії. Особливо часто паралельна компресія
використовується при обробці ударних та вокалу.
Завдяки компресії загальна гучність композиції зростає, але зникає її
«прозорість», оскільки зі збільшенням ступеня компресії Ratio зменшується
динаміка композиції, зменшується різниця між гучними і тихими звуками.
Крім збільшення гучності, компресія може розглядатися як ефект і як спосіб
зробити звук чіткішим і розбірливішим, однак необхідно пам’ятати, що
перекомпресування аудіосигналу може призвести до втрати якості
фонограми. Отже, компресія аудіосигналу є важливою процедурою при
формуванні аудіоконтенту, який буде використовуватись в інформаційних
системах. Але сам технологічний процес проведення компресії
аудіосигналів вимагає врахування як технічних, так і творчих рішень.
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СУЧАСНІ СТРІЧКОВІ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ
АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
З розвитком комп’ютерних технологій та підвищенням їх статусу
у повсякденному житті людства, неодмінно постає питання, що найбільш
важливу інформацію в електронному вигляді необхідно резервувати.
Ця необхідність ще більше постає, коли мова йде про візуальні технології
в кіно, як одного з проявів сучасного мистецтва. Для зберігання кінокопії
з високою роздільною здатністю (16К та більше), необхідно мати структури
з надвеликих об’ємів інформації. Одним з можливих способів для резервного
копіювання та відновлення інформації з високою надійністю, підвищеною
гнучкістю та власне продуктивністю може стати використання
накопичувачів на основі магнітної стрічки за стандартом Linear Tape-Open
(LTO) [1]. Відповідна технологія об’єднує переваги лінійних багатоканальних
форматів запису з поліпшеними показниками серво-приводу, зручним
розміщенням доріжок, програмним швидким алгоритмом корекції помилок.
Окремою особливістю систем на основі LTO можна вважати багатоканальний
запис з високою щільністю (більше 100 Мбіт інформації на дюйм довжини) [2].
В стандарті LTO [3] розрізняють два формати запису – Ultrium та Accelis
і такий розподіл обумовлений різними вимогами до систем зберігання, зокрема
візуальної інформації. Так, другий формат Accelis забезпечує максимально
швидкий доступ до даних, наприклад у випадку архітектурної організації
стрічкових бібліотек LTO. Разом з тим, коли необхідно забезпечити інтенсивний
запис інформації з високою швидкістю, то рекомендовано використовувати
формат Ultrium. Слід відмітити, що на сьогодні розповсюдження формату Accelis
є обмеженим. Особливістю систем на основі стандарту LTO є підтримка великої
кількості паралельних каналів на стрічці, за умови що магнітна стрічка може
бути лише шириною 0,5 дюйма.
Стрічкові системи зберігання інформації реалізуються як правило,
у формі стрічкових бібліотек і складаються з набору спеціальних картриджів
на основі магнітного носія та відповідно контролерів зчитування-запису
даних. Поширені такі системи в серверному обладнанні, яке може
використовуватись в багатозальних кінотеатральних комплексах. Фактично
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вони відіграють роль медіа серверів і їх характеристики наближені, до
конкуруючих твердотільних накопичувачів, та відповідно RAID-масивів на
їх основі. Перевагами комп’ютерних систем на основі LTO над традиційними
системами з RAID можна заначити наступні: зниження ризиків з помилкового
перезапису, унеможливлення вірусної активності, наявність спеціальних чипів
для шифрування та дешифрування аудіовізуальної інформації.
При використанні технології LTO вся ширина стрічки поділяється на
декілька більш вузьких зон. Їх кількість залежить від типу формату: для
Ultrium це чотири зони, тоді як для Accelis виділено дві зони. Блок головок
стрічкової системи одночасно охоплює лише одну з наявних зон і заповнює
їх даними послідовно. Формати Ultrium та Accelis передбачають використання
однакових магніторезистивних головок та серво-приводів, а також подібну
конструкцію окремих механічних блоків. Проте для досягнення більшої
ємності інформації для формату Ultrium використовують більш широку
стрічку. В системах формату Accelis варто відмітити, наявність двокотушкового
катріджу, що дозволяє зменшити середній час доступу до даних. В конструкції
картриджу стрічка повністю закрита, а це, у свою чергу, перешкоджає її
завчасному зношенню. Загальна кількість доріжок в базовій версії LTO складає
256, за умови що використовується стрічка шириною 8 мм.
Формат Ultrium передбачає використання катріджу з однією котушкою.
На стрічці в базовій версії розміщується 384 доріжки даних, які розподілені
відповідно на 4 зони рівномірно. Висока цілісність даних в режимі запису
досягається дякуючи використанню системи дворівневої корекції помилок.
Алгоритм контролю та корекції помилок забезпечує надійне відновлення
інформації навіть у випадку втрати даних на одній з восьми доріжок. Крім
цього, є можливість зчитування даних під час запису, тобто можна проводити
контроль інформації в режимі реального часу.
В цілому стрічкові накопичувачі інформації можна поділити на три види:
одиночні пристрої (стрімери), накопичувачі з автозавантажувачем (лоадери)
та стрічкові бібліотеки. Стрімер являє собою спеціалізований магнітофон
для запису даних на стрічку з послідовним доступом до даних. Відмінністю
такого пристрою є відсутність механізму автоматичної заміни картриджу.
Тобто завантаження, видалення, перезапис інформації проводиться в ручному
режимі. Лоадер – той самий одиночний накопичувач, але він має механізм
заміни картриджу. В структурі розташовано два контейнери, кожен з яких
має чотири комірки для картриджів. Відмінністю такої системи є те, що
операції виконуються лише з одним стрічковим накопичувачем. Тобто,
зчитування або запис проводиться лише з одним носієм, з однією коміркою
і інші сім очікують. Стрічкова бібліотека є пристроєм з декількома
накопичувачами та визначається збільшеною кількістю комірок для розміщення
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картриджів. В даному випадку залучено декілька драйверів (сервоприводів),
що працюють одночасно. Для завантаження стрічкових носіїв використовується
спеціальний так званий mail-slot на декілька картриджів. У перспективних
розробках обсяг записаної інформації на один картридж формату LTO
розробники планують довести до 192 терабайт.
В роботі розглянуто основні формати запису на основі стандарту LTO.
Визначено їх відмінності, зокрема для формату Ultrium характерна висока
швидкість запису з високою щільністю. Наведено архітектурні особливості
стрічкових систем інформації, де основним елементом є стрічковий картридж.
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ОСНОВНІ СПІВІДНОШЕННЯ ГЕКСАГОНАЛЬНОГО РАСТРУ

Альтернативним для прямокутного растру є гексагональний [1-6],
у якому в якості пікселів використовують правильні шестикутники.

Рис. 1. Прямокутний і гексагональні растри

Гексагональний растр замощує площину екрану без розривів і накладань
Для гексагона характерні рефлекційна симетрія та шестизв’язність.
Передача кольору в гексагональному растрі теж має особливості. Розбиття
гексагонального піксела на субкікселі дає можливість надлишковості
передачі кольору, що в свою чергу дозволяє розташувати елементи відтворення
основних кольорів таким чином, щоб значно збільшити якість відтворення
за рахунок більшого спектра передачі кольору.
При розробці алгоритмів формування графічних зображень на гексагональному
растрі використовують його властивості.
Дискретне представлення кривих на гексагональному растрі краще
передає форму та наближує розміри об’єкта до реальних у 80-85% випадках.
Не дивлячись на історично зумовлену поширеність прямокутного растру,
для задач, які вимагають високої точності обчислень на зображенні,
доцільно використовувати дискретизацію на гексагональному растрі, що та
потребує розроблення нових та модифікації наявних алгоритмів обробляння
зображень.
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При розробці алгоритмів формування графічних зображень на
гексагональному растрі використовують його властивості: усі внутрішні
кути рівні між собою; кожен внутрішній кут правильного шестикутника
дорівнює 120 градусів; усі сторони рівні між собою; сторона правильного
шестикутника дорівнює радіусу описаного кола; велика діагональ правильного
шестикутника є діаметром описаного навколо нього кола і дорівнює двом
його сторонам; менша діагональ правильного шестикутника в sqrt{3} раз
більша за його сторону; найменша діагональ правильного шестикутника
перпендикулярна його стороні; правильний шестикутник заповнює
площину без пропусків і накладень; діагоналі перетинаються в одній точці
і ділять його на 6 рівносторонніх трикутників, у яких висота дорівнює
радіусу, вписаному в правильний шестикутник кола; трикутник, утворений
стороною шестикутника, його більшою та меншою діагоналями, прямокутний,
а його гострі кути дорівнюють 30° та 60°.
На рис. 2 наведено співвідношення між кутами гексагону.

Рис. 2. Співідношення між кутами гексагону

На рис. наведено промінь AB для випадку, коли відрізок прямої
рівновіддалений від центрів сусідніх пікселів. Це самий несприятливий
момент розташування. Знайдемо відстань BC від центру пікселу до відрізка
прямої AB. Відрізок AB ділить кут KET пополам. Його значення дорівнює
1209/2=600. Оскільки кут AET дорівнює 600, то кут ЕАС дорівнює 300.
Тому ВС =АС/2.
Оскільки АС=1, то ВС=0,5 Аналогічно можна показати, що ДВ=0,5.
Таким чином, найбільша похибка лінійного інтерполювання длоівнює 0,5
за умови, що АС=1.
Наведені співвідношення можна використати при розробці алгоритмів
формування графічних зображень на гексагональному растрі.
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МЕТОДИ НОРМАЛІЗАЦІЇ ВЕКТОРІВ ДЛЯ ЗАДАЧ РЕНДЕРИНГУ
При формуванні тривимірних зображень виконують трудомістку
процедуру нломалізації векторів [1-6].
Науковцями фірми VIDIA було отримано формулу [1] для наближеної
нормалізації векторів із використанням одного кроку ітерації Ньютона-
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Рафсона:
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проста, однак великі похибки визначення ортогональних складових вектора
обмежують її використання для задач зафарбовування.Р. Ліон [1],
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у якій операції ділення замінено на
зсув, що спрощує апаратну реалізацію. На жаль, формула має велику
похибку апроксимації, що обмежує її застосування.
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[1]

– кут між

векторами
і
. Розрахунок векторів передбачає визначення синуса,
ресурсоємної функції арккосинуса для знаходження невідомих w і  ,
а також виконання операції ділення.

m

Нехай рядок растеризації трикутника містить
точок. Тоді кут між
векторами нормалей до сусідніх
точок рядка растеризації дорівнює

   / m , де   arccos( N a  Nb ) (рис. 1).
64

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Рис. 1. Сферично-кутова інтерполяція векторів нормалей
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Доведено [5], що
З формули видно, що нормалізований вектор нормалі в рядку
растеризації трикутника легко знайти через два попередніх вектори.
На стадії підготування розраховують вектори нормалей до першої, другої

Nk
та останньої точок рядка растеризації трикутника, вектор
і cos  .
У подальшому розраховують вектори нормалей до точок рядка растеризації
трикутника, використовуючи наведене рекурентне співвідношення.
Розглянемо використання квадратичної інтерполяції для знаходження
нормалізованих векторів за умови, що відомо одиничні вектори у початковій та
кінцевій точках i-го рядка растеризації трикутника [1]. Проміжні значення
векторів у рядку растеризації трикутника знайдемо за формулою
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середній точках рядка растеризації трикутника. При t  0 Ni,l  Qi . У правій








точці рядка растеризації t  1 , тому N i ,p  Gi  Pi  Qi . Оскільки в середній


точці рядка растеризації t  1 / 2 , то
рівнянь

N i ,c 

Gi Pi 
  Qi
. Розв’язавши систему
4 2

знаходимо:










Gi  2  ( N i ,p  2  N i ,c   N i ,l ), Pi  4  N i ,c  N i ,p  3  N i ,l , Qi  N i ,l
Наведений аналіз дає можливість вибрати прискорений метод нормалізації.
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МЕТОДИ РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ РЕНДЕРИНГУ
Підвищення реалістичності відтворення графічних сцен передбачає не
тільки збільшення рівня деталізації поверхонь для коректної апроксимації
об'єктів реального світу, усунення артефактів, обумовлених дискретним
характером формування графічних зображень, але й використання більш
складних моделей освітлення та зафарбовування. Це гостро ставить питання
про підвищення продук- тивності графічних систем, особливо при
формуванні динамічних зображень у реальному часі та в інтерактивному
режимах, коли передбачається, що траєкторії руху об'єктів не задаються
заздалегідь, а визначаються діями користувача в процесі взаємодії із
системою.
Для підвищення продуктивності фломування графічних сцен використовують
розпаралелення обчмслюваного процесу. Розрізняють такі основні рівні
паралелізму [1], які використовуються при розпаралеленні різних етапів
формування реалістичних зображень: 1) рівень ЕЗ (піксела), коли виконується
паралельне обчислення по шести координатах (х, у, z, R, G, B); 2) рівень
групи ЕЗ, де значення інтенсивностей і координат обчислюються паралельно для
декількох ЕЗ; 3) рівень примітива, де паралелізм реалізується, наприклад,
усередині трикутника, забезпечуючи паралельне обчислення для його
горизонтальних і вертикальних лінійних або прямокутних фрагментів; 4) рівень
групи примітивів, де паралелізм забезпечується одночасним раструванням
ряду примітивів; 5) рівень кадру, де паралелізм досягається одночасним
обробленням ряду підкадрів чи повних кадрів.
На рис. 1, а показано приклад розпаралелення з використанням множини
конвеєрів, у яких геометричний процесор ГП виконує геометричні
перетворення над трикутниками; на етапі растеризації Р визначаються
адреси точок ділянки, обмеженої трикутником; вилучення невидимих
поверхонь (ВНП) виконується з використанням Z-буфера, а видимі піксели
запам’ятовуються в кадровому буфері КБ. Можливо використання
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маршрутизації примітивів у відповідні растеризатори (з’єднання А на рис. 1,
а), або маршрутизації фрагментів після растеризації у відповідні пристрої
(з’єднання В на рис. 1, а).
На рис. 1, б зображено архітектуру графічної системи фірми Silicon
Graphics.
Геометричні процесори виконують геометричні перетворення і передають
дані генераторам фрагментів ГФ через шину трикутників. Буфер кадру
поділено на тайли, кожний з яких керується своїм процесором.
До системи, у якій використано розпаралелення в просторі зображення,
можна віднести систему Fuchs [1], у якій кожний з M  N процесорів
зв'язується з кожним M–пікселом на кожному N рядку розгортки. Всі
полігони сцени обробляються послідовно, причому багатокутник стає
доступним відразу для всіх процесорів одночасно. Оскільки кожний полігон
покриває неперервну частину екрана, то він буде оброблятися відразу усіма
процесорами.

Рис. 1. Структури графічних систем

Пам'ять при цьому організовується так, щоб кожний із чипів включав
рівно по одному біту для будь-якої ділянки бітової площини тайлу.
В такому випадку буде мати місце однозначна відповідність між чипами
пам'яті й пікселами на екрані.
На рис. 1, с зображено архітектуру графічної системи Fredom, у якій
об’єднано геометричні перетворення примітива та його растеризація.
Декілька модулів працюють над декількома примітивами паралельно.
Створені фрагменти маршрутизуються в модулі буфера кадра шляхом так
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званого поєднання буферів, що реалізовано в вигляді комутатора. Можливим
конфліктом у роботі системи може стати передача від двох або більше
растеризаторів даних до одного модуля буфера кадру. Для цього випадку
повинні бути передбачені засоби буферизації даних. Затрати, які необхідні
для цього, зростають у нелінійній залежності, що обмежує масштабованість
таких систем. За замовленням NASA для систем моделювання польотами
було розроблено графічну систему, у якій 40 об'єктів було пов'язано
з окремим процесором, кожний з яких являв собою достатньо складний
пристрій, який формував динамічне зображення зі швидкістю відеогенерації.
Високою продуктивністю характеризуються графічні системи з використанням
SLAM-чипів– СВІС, які включають матрицю пам'яті з довільним доступом
і вбудовані прості процесори, що працюють паралельно. Дисплейна система,
буфер кадру якої складається з SLAM-чипів, дозволяє модифікувати
одночасно від одного до кількох тисяч пікселів. Тонування багатокутників
виконується на основі операцій зафарбовування рядка растрової розгортки
з виконанням 4 SLAM-команд. Перша команда визначає рядок растрової
розгортки, який необхідно зафарбувати, друга – шаблон, який буде використовуватися для зафарбовування всіх модифікованих пікселів, третя –
визначає кінцеву Х – координату фрагмента рядка, який потрібно модифікувати,
четверта – визначає початкову Х–координату фрагмента рядка й пропонує
SLAM виконати зафарбовування пікселів від початкової до кінцевої точок
фрагмента шляхом послідовного повторення шаблону. У графічній системі,
побудованої на основі SLAM-чипів, за один цикл пам'яті можна модифікувати
довільну частину рядка.
Наведений аналіз може бути використано для побудови високопродуктивних
графічних систем.
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РОЗРОБКА ТРІАНГУЛЯЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ОБЛИЧЧЯ
ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ГЕНЕТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
При генетичних захворюваннях має місце відхилення характерних ділянок
голови (обличчя) від встановлених норм. Це може бути використано для
експрес-діагностування різних захворювань.
Для морфологічного аналізу часто використовують черепний індекс.
Черепний індекс це антропологічний показник форми черепа, який отримують
шляхом ділення параметра а на b (рис. 1).
Можливо сформувати зображення голови, яка слугує еталоном,
і співставити з зображенням голови хворої дитини. Зрозуміло, що черепний
індекс буде мати різне значення, а тому даний параметр може використовуватися для діагностування.
Для захворювання брахіцефалії можна по зображенню визначити
черепний індекс, значення якого може вказувати на даний недуг. На рис. 2
наведено характерні ознаки синдрому Дауна.
Для захворювання Корнелі де Ланге є короткий ніс, характерні брови та
специфічний рот [1, 2]. Для захворювання Нунан можна виділити: важкі
повіки широко розставлені очі зі сплющеним переніссям, епікантові очні
складки, вигнуті у вигляді ромба брови, опущені вуха, низька лінія волосся,
недорозвинута шия [1]. Люди з синдромом PACS1 мають характерний
зовнішній вигляд: густі та сильно вигнуті брови, довгі вії, широко розставлені
очі, опуклі повіки, заокруглений ніс, широкий рот з куточками, які спрямовані
вниз, тонка верхня губа, гладка область між носом і верхньою губою, широко та
низько поставлені вуха, з меншою складкою, ніж зазвичай [1, 2].
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Рис. 1. Розбиття обличчя на ділянки

Рис. 2. Дитина з синдромом Корнелі де Ланге

Також, по фотографії голови людини зверху можна провести обрахунок
обхвату голови. Його відхилення від форми може свідчити про наявність
певних захворювань, таких як мікроцефалія та макроцефалія [1].
Сьогодні можливим є проведення медичного експрес-діагностування
шляхом морфологічного аналізу зображення людини. Тому, доцільно
розробити методи, які будуть надавати можливість проводити подібний
аналіз.
Для діагностування генетичних захворювань необхідно розробити
усереднену модель. Для цього було проаналізовано множину зображень.
Було розроблено тріангуляційну модель (рис. 3) для діагностування
захворювань які передаються генетичною спадкоємністю.

Рис. 3. Тріангуляційна мережа для діагностування генетичних захворювань

Запропоновану модель доцільно використовувати для проведення
медичного експрес-діагностування генетичних захворювань
72

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Суспицын Е. Н. и др. Генетические заболевания. Санкт- Петербург,
Россия: СПбМАПО, 2015.
Маркина Н. О генетике формы носа и других черт лица”, [Электронний
ресурс].URL: ?page_id=8496&get_pdf=1.
Романюк О. Н., Марущак А. В. Зони обличчя для комп`ютерної
фізіогноміки // Матеріали молодіжної науково-практичної інтернетконференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» :
збірник матеріалів. – Вінниця: ВНТУ, 2021. – 2 С.
Романюк О. Н., Захарчук М. Д., Михайлов П. І., Чехместрук Р. Ю.,
В. М., Перун І.В. Визначення генетичних захворювань людини за
тривимірною моделлю лиця. Електронні інформаційні ресурси:
створення, використання , доступ. Збірник матеріалів Міжнародної
Інтернет конференції, 9-10 листопада 2021 р . – Суми/Вінниця:
НІКО/ВНТУ, 2021. – С. 179-184.

73

Секція 1. Інформаційні технології і системи
УДК 004.02, 004.9

Ткаченко К.О.
кандидат економічних наук,доцент кафедри інформаційних технологій
Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
ПРИ РОЗПІЗНАВАННІ ОБРАЗІВ
Штучна нейронна мережа – математична модель, а також її програмна та
апаратна реалізація, побудовані на принципі організації та функціонування
біологічних мереж нервових клітин живого організму.
Штучна нейронна мережа є системою сполук взаємодіючих між
собою штучних нейронів. Завдання розпізнавання образів (деяких об'єктів),
що характеризуються кінцевим набором деяких властивостей та ознак,
вирішуються досить часто.
Наприклад, під час переходу або проїзду вулиці за сигналами світлофора.
Розпізнавання кольору лампи світлофора, включення світлофора (чи засвітилася
якась лампа світлофора) і знання правил дорожнього руху дозволяють
прийняти правильне рішення про те, чи можна переходити вулицю в даний
конкретний момент.
Згорткові нейронні мережі (ЗНМ, англ. Convolutional neural network,
CNN, ConvNet) в машинному навчанні – це клас глибоких штучних
нейронних мереж прямого поширення, який успішно застосовується при
вирішенні завдань аналізу графічних (візуальних) зображень [1, 2].
У той час як ЗНМ є відмінним методом для обробки зображень, на даний
момент це фактично єдине, до чого вони придатні.
Також проблему викликає пристрій внутрішніх шарів: при великій
кількості параметрів, що варіюються (таких як кількість шарів, крок
дискретизації, розмір ядра згортки та ін.) немає повного уявлення про те,
як ці параметри впливають на обчислення.
Тому оптимальні параметри мережі вибираються, переважно, проб
і помилок. ЗНМ складається з вхідного (input layer) і вихідного шарів,
а також з декількох прихованих шарів.
Приховані шари ЗНМ зазвичай складаються з шарів згортки (convolution
layer), підвибірки (sub-sampling layer) агрегування, повнозв'язкового (fullyconnected layer) шару (в ньому нейрони пов'язані з усіма нейронами
попереднього шару) і шару нормалізації [3, 4].
Типова архітектура ЗНМ зображена на рис. 1. Чергування шарів згортки
і підвиборки (цей шар ще іноді називають шаром агрегування) дає карти
ознак у вигляді численних векторів (іноді навіть скалярів).
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Чергування шарів дозволяє складати карти ознак (feature maps) із карт
ознак різних рівнів, що сприяє розпізнаванню складних ієрархій ознак.
Наприкінці мережі знаходиться повнозв'язний шар, в якому нейрони
пов'язані з усіма нейронами попереднього шару, як і в інших нейронних
мережах.

Рис. 1. Типова архітектура ЗНМ.

Цей процес описують у ЗНМ як згортку за домовленістю, яка є скоріше
взаємною кореляцією, ніж згорткою. Це має значення лише для індексів
у матриці і, отже, для вагових коефіцієнтів (ваг), що розташовуються
на відповідних місцях у матриці (з конкретними значеннями індексів).
З самого початку вагові коефіцієнти задаються випадковим чином,
наближено до 0. У ході навчання відбувається процес адаптації до необхідних
(задовольняє умов задачі) шляхом модифікації вагових коефіцієнтів і зв'язків
між нейронами.
При навчанні передбачається, що для кожного вхідного вектору існує
парний цільовий вектор, що задає необхідний вихід. Разом вони називаються
навчальною парою (навчальним прикладом).
Навчальна вибірка складається з багатьох таких навчальних пар. На вхід
ЗНМ у певному порядку подаються навчальні приклади (з навчальної
вибірки), обчислюється помилка для навчального прикладу, проводиться
корекція ваги мережі і процес повторюється до досягнення необхідного
результату.
Стандартним методом навчання багатошарової нейронної мережі
(багатошарового персептрону) прямого поширення, що використовується
в поєднанні з таким методом оптимізації як градієнтний спуск, є і метод
зворотного поширення помилки (backpropagation) [5] − ітеративний
градієнтний алгоритм, що використовується для мінімізації помилки роботи
бажаного виходу.
Для розпізнавання символів на зображеннях авторами була розроблена
ЗНМ з 4 прихованими шарами.
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Перший шар − вхідний, що складається з 28 28 = 841 нейрона. Другий
шар – згортковий, що складається із шести площин розміром 24×24 =
578 нейронів.
Третій шар – підвибірковий, що складається з 5 площин розміром 12×12 =
144 нейронів. Четвертий шар є підвибірковим і складається з 18 площин
розміром 4×12 = 48 нейронів. П'ятий шар – 126 простих сигмоїдальних
нейронів. Роль цього шару – забезпечення класифікації після виконання
вилучення особливостей та зменшення розмірності вхідних даних.
Шостий шар – вихідний, що складається:
 для української мови з 43 нейронів (33 букв українського алфавіту
та 10 цифр);
 для англійської мови з 36 нейронів (26 букв англійського алфавіту
та 10 цифр);
Застосування розробленої ЗНМ для розпізнавання буквених символів
англійської мови наведено на рис. 2 та рис. 3.

Рис. 2. Розпізнавання літери R.

Рис.3. Розпізнавання літери Y.
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USING OF LINGUISTIC ONTOLOGIES IN INFORMATION
LEARNING SYSTEMS
The increase in the volume of text information (electronic documents, web
content, educational and methodological material of information learning systems
(ILS), etc.) provides the need for processing such unstructured information,
improving the quality and efficiency of existing methods of processing words and
developing new ones. The use of additional linguistic and ontological knowledge
in automatic processing of texts in ILS is difficult task.
The paper considers the extraction of information from the text, which can be
used to create formal models of specific areas of knowledge. In work, this is the
area of training courses in the disciplines "Informatics" and "Information systems
and technologies". Linguistic ontology is an ontology, the concepts of which are
largely associated with the meanings of linguistic units, terms of the subject area
(SA). Linguistic ontologies cover most of the words of language or SA and at the
same time have ontological structure that manifests itself in the relationship
between concepts. Therefore, linguistic ontologies can be considered as special
type of lexical database and special type of ontology.
Ontologies, the concepts of which are not fully defined in terms of formal
properties and axioms, are called lightweight ontologies. There are different
interpretations of the relationship between ontology and the natural language of
documents of ILS: ontology is structure independent of natural language;
ontology is structure that is independent of specific natural language; elements of
the language lexicon are included in the formal definition of ontology; the formal
definition of ontology includes the entire lexicon of SA.
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Based on the foregoing, the formal model of ontology can be described as:
=
, where: V = VC ∪ VR − vocabulary of ontology,
containing a set of lexical units for VC concepts and VR relations; C − set of
concepts of ontology; RVC − set of connections between lexical units {vj}
V
and the corresponding concepts from {сk}
C and relations of the given
ontology; RVR − set of links between lexical units {vj}
V and the
corresponding relations {ri}
R of the given ontology; R is the set of
relationships between concepts of ontology; A is a set of ontology axioms.
The described model of the thesaurus of ILS is intended for its use documents
in the process of expert analysis of educational, methodological, test and
reference documents. Thesaurus intended for automatic text processing should
contain much more information about the structure and language of SA. The
relationships between the terms specified in the thesaurus should be formalized
for their use in ILS.
ILS deals not only with general vocabulary, but also with specific SA and
their terminologies. The description of the terminology of SA of ILS should use:
information retrieval context; resource units, which are created based on the
values of terms; description of verbose expressions; principles of inclusion
(non-inclusion) of verbose units; a small set of relationships between conceptual
units.
The LO linguistic ontology model for the SA can be represented as follows:
=
where: С − set of concepts of ontology,
where concept is a class of entities that have the same properties and relationships
with other classes of entities; E − set of instances of ontology concepts, a
mapping E: С → E is given; N − set of unique names of concepts and instances in
the ontology; R is set of relationships between concepts; Ptr − set of withdrawal
rules; T − set of linguistic expressions, the values of which are presented in the
ontology; S − set of relations between linguistic expressions (T) and concepts (C):
{s (ci, tj)}; W − set of polysemous words and expressions from Т: W
Т; W =
Wm
Wa, where Wm are text inputs that refer to more than one concept of the
ontology, and Wa are multivalued text inputs that are represented in the ontology
by only one value; L − set of lemmatic representations of a linguistic expression
(for example, the phrase information system is presented in a lemmatic form as
an INFORMATION SYSTEM); TW is mapping of the terminological composition
of a given SA to text inputs and ontology concepts.
The proposed linguistic ontology of SA is knowledge base of the ontological
type about the conceptual system, the lexical and terminological composition of
SA (disciplines “Informatics” and “Information systems and technologies”),
supported by the corresponding ILS.
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The choice of a specific text input, for example, TECHNOLOGY, allows you
to see the totality of concepts to which this word is attributed, namely to the
concepts of INFORMATION TECHNOLOGY and INFORMATION SYSTEM.
For each concept, complete lists of text inputs are indicated, including words
of different parts of speech, as well as phrases. So, for the concept
INFORMATION TECHNOLOGY, the text inputs are words and expressions:
technology, information, software, information resources, information system.
For each concept, relationships with other concepts are indicated. In the article
the concepts of INFORMATION TECHNOLOGY are indicated:
 parts
of
the
concept
INFORMATION
TECHNOLOGY
(INFORMATIZATION, DIGITIZATION, INFORMATION RESOURCES,
PROGRAMMING, PROGRAM CODE, PROGRAM, etc.);
 ontologically dependent concepts, i.e. concepts that could not have
appeared if information technology did not exist: INFORMATION SYSTEM,
INFORMATION
REVOLUTION,
PROGRAMMING
LANGUAGE,
COMPUTING SYSTEM, COMPUTERS, etc.
In he article of the concepts of ALGORITHM are indicated:
 types of algorithms formalization (DIJKSTRY'S ALGORITHM, TURING
MACHINE POST MACHINE NORMAL MARKOV ALGORITHM
PRIMITIVE-RECURSIVE FUNCTION);
 parts of the concept of ALGORITHM (BLOCK DIAGRAM,
COMPLEXITY OF THE ALGORITHM, etc.);
 ontologically dependent concepts, i.e. concepts that could not have
appeared if there were no algorithms: PROGRAM, PROGRAMMING,
PROGRAM CODE, PROGRAMMING LANGUAGE, etc.
In the proposed model, set of relations of linguistic ontology is described,
which is specially selected to describe SA under consideration.
The functions of relations of the linguistic ontology of information retrieval
are possible when providing multi-step logical inference based on the properties
of transitivity and inheritance of relations and their independence from the
context of the concept. To provide these properties, it was proposed to use small
set of relations.
Ontological definitions of the relations used were introduced. Such system of
relations reflects the most essential relationships between entities and can be used
to describe relationships between concepts in variety of disciplines, supported by
ILS. The proposed linguistic ontological model was implemented in the
implementation of ILS that supports the disciplines "Informatics" and
"Information systems and technologies."
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ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА. ІНСТРУМЕНТАРІЙ QR В HR-АНАЛІТИЦІ
Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій, які спостерігаємо
у сучасному світі, дав поштовх широкому впровадженню наукових методів
у практичну сферу діяльності. З’явилися потужні можливості для
інформаційної аналітики – обробки, аналізу, моделювання і прогнозування
кількісних даних, у тому числі Big Data. Говоримо про нові поняття,
можливості та інструменти Data Science: BI, BA, DA, DM, VA для
кількісного та якісного аналізу даних QR.
У роботах [1], [2], [3] автором описані прикладні сфери застосування
інструментарію аналітики: від бізнес-аналітики для прийняття науковообґрунтованих раціональних господарських рішень до соціокультурної
сфери, комунікаційних досліджень, соціології, політології та інш. У роботі
[4] автором розглядаються сучасні аспекти візуальної аналітики як
потужного науково-прикладного інструментарію QR-досліджень Data
Science.
У даній роботі представлений до розгляду проект впровадження
наукових методів та сучасного інструментарію кількісного і якісного
аналізу даних у практичній діяльності управління персоналом Human
Resources.
В контексті розглянутого прикладного завдання слід зазначити, що
до компетенцій сучасного HR-менеджера відносяться знання соціології
і психології, а також, що важливо, знання можливостей та володіння
навичками сучасного інструментарію HR-аналітики, зокрема кількісного
і якісного аналізу даних QR у цій сфері.
Відомою компанією з іноземним капіталом в Україні з метою підвищення
ефективності продаж, мотивації співробітників було поставлене та вирішене
прикладне завдання проведення соціологічного дослідження та HR-аналітики
з використанням інструментарію економетричного моделювання. Сформульовані
функції афективної лояльності ACS, тривалої лояльності CCS, а також
лояльності OCQ поколінь X та Y від таких формуючих факторів як
ставлення співробітника до компанії (А); оцінка співробітником можливості
професійного зростання (B); оцінка співробітником можливості кар’єрного
зростання (C); ставлення до свого структурного підрозділу (D), оцінки
співробітником керівника підрозділу (E).
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Фрагмент проведених соціологічних досліджень – база даних для
аналітики, представлено у таблиці 1.
Таблиця 1.
Engagement Survey

Проведено кореляційно-регресійний та дисперсійний аналіз залежності
та взаємозалежності показників, змодельовані лінії тренду з прогнозами,
отримані цікаві практичні висновки, які у подальшому використані для
аналізу якісної ситуації у менеджменті персоналу з метою збільшення
ефективності та прибутковості діяльності підприємства.
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Рис.1. Фрагмент економетричних досліджень

Таким чином, інформаційно-аналітична діяльність сьогодення на базі
статистичних даних, використовуючи сучасні комп’ютерні можливості та
програмне забезпечення, дозволяє виявляти закономірності і тенденції
розвитку системи у будь-якій прикладній сфері, передбачати зміни умов
і факторів розвитку, вивчати взаємозв’язки складових елементів системи,
створювати наукові бази для розробки коротко- чи довгострокової політики,
створювати оптимальні функціональні моделі об’єкта, бізнес-моделі та
інше.
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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО ЗВІТУ ПРО
УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ
Для більшості бухгалтерів період подання звітності - один з найважчих.
Дотримання вимог є обов'язковим: це означає, що звітність має бути подана
вчасно всіма підприємствами, складена точно та за єдиними правилами
і показниками, що визначено формами, які затверджуються Державним
комітетом статистики України. Особливо це стосується консолідованої
фінансової звітності, що являє собою об'єднанні та синхронізовані дані
звітів групи підприємств з метою представлення інформації про фінансове
становище консолідованих компаній в одному єдиному пакеті звітності.
Відповідно, процес консолідації є доволі складним.
Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» фінансова
звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про
фінансові результати (звіту про сукупний дохід, звіту про рух грошових
коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності [1].
Фінансова звітність дає можливість отримати уявлення про фінансовий стан
та результати діяльності підприємства (консолідована фінансова звітність щодо групи підприємств). Вона є універсальним способом подачі інформації.
Проте, поряд з цим існує необхідність в отриманні нефінансової інформацію, яка
характеризує стан і перспективи розвитку групи підприємств та розкриває
основні ризики і невизначеності її діяльності. З цією метою, законодавством
України (п. 11.7 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні») було введено вимогу у разі подання підприємством
консолідованої фінансової звітності подавати й консолідований звіт про
управління [2].
Основою для прийняття рішення щодо запровадження Звіту став успішний
досвід Європи та намагання України рухатися шляхом євроінтеграції.
Консолідований звіт про управління суттєво відрізняється від решти
звітів. Він не має затвердженої форми та інструкції зі складання, проте для
полегшення роботи, Міністерством фінансів було затверджено Методичні
рекомендації зі складання звіту про управління (Методрекомендації № 982) [3].
Відповідно до Методрекомендацій, до Звіту може бути включена інформація
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щодо всіх аспектів діяльності групи підприємств: організаційна структура
та опис діяльності, результати діяльності, ліквідність та зобов'язання,
екологічні аспекти, соціальні аспекти та кадрова політика, ризики, дослідження
та інновації, фінансові інвестиції, перспективи розвитку. Процес підготовки
Звіту розкрито й у Керівництві зі звітності країн щодо цілей сталого
розвитку (Guidelines to Support Country Reporting on the Sustainable
Development Goals), розробленому в рамках Глобальної ініціативи зі звітності
(Global Reporting Initiative) [4]. Відповідно до нього, він складається з визначення
обсягу консолідації даних; визначення груп зацікавлених сторін для відображення
в Звіті; розроблення формату та структури Звіту, а також порядку розрахунку
окремих показників результативності діяльності; збирання даних і складання
звіту про стійкий розвиток; перевірка якості Звіту шляхом проведення
внутрішнього аудиту, опитувань зацікавлених сторін та/або незалежної
зовнішньої аудиторської перевірки, виправлення виявлених недоліків; публікація
Звіту та забезпечення його доступності для зацікавлених сторін.
Законодавчі вимоги до Звіту не обтяжливі, проте, на відміну від фінансової
звітності, що складається безпосередньо бухгалтером, консолідований звіт про
управління містить інформацію, що може бути узагальнена менеджментом
та керівництвом, оскільки частина інформації, представленої у Звіті до
компетенції бухгалтера не належить.
На нашу думку, консолідований звіт про управління є гарним інструментом
для підняття іміджу та покращення репутації групи підприємств. По перше,
оскільки для Звіту немає затвердженої форми, він може бути складений
в довільній формі: бути проілюстрованим фото, графіками та схемами, що
збільшить його привабливість та доступність для сприйняття; по-друге,
наявність такої інформації як прогнози розвитку підприємств групи, звіти
про бізнес-середовище та проведення досліджень і розробок збільшують
вірогідність надходження інвестицій; по третє, наявність інформації щодо
опитування клієнтів їх рівнем задоволеності продукцією та послугами
збільшують довіру та приваблюють потенційних клієнтів, це ж стосується
і інформації про соціальну діяльність та корпоративну соціальну відповідальність;
по-четверте, наявність інформації про людські ресурси та сучасні
інформаційні системи, впроваджені інноваційні технології здатна викликати
зацікавленість у потенційних кваліфікованих працівників.
По суті, звіт про управління є візитівкою підприємства, а тому до його
складання доцільно долучити також адміністративний персонал, HR,
PR-служби, фінансистів, юристів та інших. Консолідований звіт про управління
має широкі аналітичні можливості використання. Він надає пояснення
внаслідок яких саме минулих подій виникли досягнуті результати,
передбачає викладення стратегії та цілей управління, можливих майбутніх
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подій, обставин, можливостей та ризиків, що базуються на припущеннях
і які, на думку керівництва, можуть мати істотний вплив на розвиток
суб’єкта господарювання. Як зазначає К.В. Безверхий, «у випадку, якщо
консолідований звіт про управління та звіт про управління материнської
компанії представлені як єдиний звіт, доцільно приділити більше уваги
питанням, що мають суттєве значення для підприємств, включених до
узагальненого консолідованого звіту» [5, ст.38].
Консолідований звіт про управління подається у ті ж строки, що й
консолідована фінансова звітність, проте, оскільки Звіт не належить до
фінансової звітності, штрафи за його неоприлюднення застосовані бути
не можуть.
Серед вже зазваних нами можливостей наповнення, консолідований звіт
про управління може містити таку інформацію як: довгострокові цілі
керівництва та середньострокові віхи на шляху до цих цілей; характер
ресурсів і зв’язків підприємств та спосіб їх використання, ключові фінансові
та нефінансові ресурси та використання їх для досягнення цілей; прогрес
в управлінні ризиками, зокрема показники, які керівництво використовує
для моніторингу (ступінь ризику, ефективність управління, пояснення
факторів, що впливають на ці показники).
Як бачимо, поява консолідованого звіту про управління це скоріше
можливості для Групи, аніж черговий рутинний процес чи витрата часу.
Передусім це стосується можливості розповісти про діяльність, залучити
інвесторів та клієнтів, кваліфікований персонал. Відсутність затвердженої
типової форми є позитивним, оскільки дозволяє зробити Звіт цікавим
і корисним за змістом, а також привабливим на вигляд. Процес підготовки
Звіту є тривалим, однак залучивши до його складання представників
багатьох підрозділів можна досягнути його максимальної інформативності.
А це, в свою чергу, неодмінно буде прияти подальшому розвитку Групи.
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ВТРАТА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО
ПРОТИСТОЯННЯ ІЗ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ
Людський капітал є чи не основним продуктивним чинником економічного
та суспільного розвитку, рушійною силою сталого зростання та зниження
рівня бідності. За оцінками Всесвітнього банку людський капітал є найвагомішою
складовою національного багатства, займаючи у його структурі 64%.
А у високо розвинутих державах (Німеччина, Японія і Швейцарія) цей
показник сягає 80% [1].
За останні 10 років Індекс людського капіталу України коливався
у межах 0,63 пунктів (вище значення Індексу означає кращий результат).
За вказаним показником наша держава знаходилася поруч із Катаром,
Чорногорією, Казахстаном, Узбекистаном та Коста Рика, значно відстаючи
від розвинутих країн світу – Нідерландів (у 2020 р. Індекс людського
капіталу країни становив 0,79 п.), Швеції, Фінляндія та Японія (по 0,8 п.) [2].
Очевидно, що в умовах військово-політичної кризи в Україні 2014-2021 рр.
та активізації військового протистояння на поч. 2022 р., а також на тлі не
вирішених проблем, пов’язаних із негативним впливом COVID-19, якість та
ефективність вітчизняного людського капіталу значно знизилася. Так, за
понад місяць повномасштабної війни в Україні кількість переміщеного
населення перевищила 10 млн осіб (≈20% населення країни), з яких приблизно
6,5 млн українців – це внутрішньо переміщені особи [3]. За іншими оцінками
кількість переміщених осіб у перший місяць війни становила приблизно
7-7,5 млн осіб, з них в межах України переміщено 3,5-4 млн осіб [4].
У пошуках безпеки, захисту та допомоги за межі України у перший місяць
війни виїхало приблизно 3,8 млн українців, з них за даними мобільного
оператора Vodafone приблизно 28% – до Польщі [5] (а за іншими оцінками – до
60% [6]), 115% – до Чехії, 7,3% – до Угорщини, 6,4% – до Німеччини [7].
Враховуючи, що інтенсивність бойових дій по всій країні зберігається й
надалі, чисельність населення, яке може покинути Україну за оцінками
експертів може сягнути 4 млн осіб [6]. При цьому, за даними Управління
Верховного комісара ООН у справах біженців у липні 2021 року у світі
налічувалося 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний
статус (з них у Європі – 36,49 тис.) [6].
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Окрім втрати людського капіталу, сьогодні в Україні має місце зниження
якості та рівня життєдіяльності наявного населення, ефективності
використання його потенціалу, а також соціально-психологічна дезадаптація. Чи
не основним дестабілізуючим фактором в даному контексті є зниження
та/або втрата платоспроможності населення країни унаслідок бойових дій.
Так, за даними [8] серед українців, які мали роботу до війни, понад
половину (53%) сьогодні не працюють. 22% працюють у звичному режимі,
21% – віддалено або частково, лише 2% – знайшли собі нову роботу. Левова
частка громадян, які втратили роботу, – це мешканці сходу (74%), молоді до
35 років (60%) та ті, хто покинув своє місто (66%). Загалом, внаслідок війни
економічне становище значно погіршилося у 52% населення, у 28% –
скоріше погіршилося і лише у 18% громадян не змінилося.
Населення країни – це творці та споживачі вітчизняного продукту.
Відтак, втрата населення країни (зовнішнє переміщення, загибель) та/або
зниження/втрата його платоспроможності чинить кумулятивний ефект на
погіршання кон’юнктури вітчизняного споживного ринку. За різними
оцінками, у перший місяць повномасштабної війни українська економіка
втратила приблизно $10 млрд споживчого попиту [9]. Натомість значна
частина цього попиту тимчасово «перемістилася» до країн Європи. А в умовах
подальшого військового протистояння очевидними є й подальше зниження
обсягів виробництва (насамперед, через руйнування виробничої інфраструктури)
та споживчого попиту внаслідок зростання безробіття, яке, своєю чергою,
чинитиме навантаження на систему соціального забезпечення.
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ЦИФРОВЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
Розвиток підприємницької діяльності завжди має враховувати
трансформаційні процеси у суспільстві та економіці. В умовах військової
агресії та ескалації з боку Російської Федерації традиційна підприємницька
діяльність не має організаційно-технічних, виробничих та трудових ресурсів, що
забезпечують її безперервне функціонування, дотримання та техніки
безпеки для трудового капіталу. В умовах короновірусних обмежень
у підприємницькому сектору були запроваджені трансформаційні процеси,
спрямовані на цифровізацію підприємницької діяльності, формування
дуальної системи ведення бізнесу: традиційного характеру та цифрового.
Однак, у порівнянні зі США та деякими країнами Західної Європи
діджиталізація бізнес-сегменту ще перебуває на етапі становлення.
Такі дослідники, як Омар А. Ей Соль та Френсіс Перейра вважають, що
саме уніфікований підхід до концепції «бізнес –модель» забезпечить
формування низки практичних підходів до розвитку підприємницької
діяльності, зокрема з урахуванням вимог «цифрового ландшафту» [1]. Геріт
Романе, Андре Ханельт,Роберт С.Нікерсон, Лутц М. Колбе зазначають, що
побудова цифрових бізнес-моделей можлива навіть у «традиційно-виробничих»
галузях національної економіки. Наприклад, для галузі пасажирських
перевезень є доцільним створення цифрових продуктів, що можуть
ефективно – поєднуватися з традиційно-господарськими [2].
На думку таких дослідників, як Ян Ф. Теш та Анна-Софі Брилінгер
цифровізація бізнес-моделей потребує дотримання трьох принципів:
аналітика, кількісний та якісний аналіз показників діяльності підприємств [3].
Домінік Делерман, Александр Фліастер, Майкл Колохх також зазначають,
що цифрова матриця є передумовою комплексного управління ризиками [4].
Для України розвиток бізнес – моделей цифрового підприємництва
покликаний виконувати наступні стратегічно- важливі функції (Рис.1):
Джерело: власна розробка автора
- часткове заміщення втрачених ланок виробництва;
- побудова виробничих процесів, що збільшують рівень безпеки трудового
капіталу у порівнянні з традиційними формами ведення господарської
діяльності;
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- створення альтернативного продукту на ринку;
- можливість формування інноваційних зв’язків з підприємствами, що
перебувають за кордон;
формування системи віртуальних потужностей на період військового
стану в України, що зумовить швидше відновлення економіки країни;
- розвиток системи дублювання традиційної господарської діяльності
цифровою («цифровий двійник») та заміщення частини матеріального
продукту на діджитальний. Наприклад, господарська діяльність, що передбачає
формування персональних фотомакетів, фотопродуктів та їх подальший
друк (КВЕД 74.20 Діяльність у сфері фотографії) [5].

Рис.1. Взаємозв’язок традиційної форми ведення господарської діяльності
та «цифрового двійника»

В існуючих умовах друк фото продукції є неможливим, однак розширюється
перелік можливостей для створення фото-макетів, 3-Д моделювання та
алгоритмізації. Відповідно, втрачену частину виробничого процесу є можливість
замінити на більш розширений перелік цифрових послуг, що забезпечить
роботу суб’єкта господарювання в умовах військового стану та зменшить
ризики, щодо втрати ринку.
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СЕРТИФІКАЦІЯ І ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ В ТОРГІВЛІ
Таке явище як сертифікація послуг, продукції і тд. з’явилось для того
щоб споживач мав гарантії якості і відповідності встановленим стандартам
товарів, які купує. Розвиток сертифікації посприяв покращенню торговельних
зв’язків між країнами: значно скорочувався строк отримання дозволу на
транспортування сертифікованого товару, зникла необхідність в повторних
випробуваннях після транспортування товарів.
Важливою функцією сертифікації є захист національного ринку від
закордонних несумлінних конкурентів. Разом з тим сертифікація значно
впливає на розширення міжнародного економічного співробітництва. Проте
наявність великої кількості національних систем сертифікації в країнах
Західної Європи, які базуються на нормативних документах цих країн,
призвела до ситуації, коли однорідна продукція оцінювалась різними
методами за різними показниками.
Сформовані протягом десятиліть ці розходження в національних стандартах
і процедурах проведення сертифікації або є результатом національних традицій
в організації виробництва і торгівлі, які значною мірою складалися об'єктивно,
або створюються спеціально з метою утруднення імпорту товарів іноземних
конкурентів.
З розвитком сертифікації збільшувалась і кількість національних систем
сертифікації, також збільшувалась і кількість їх відмінностей, а саме вимоги
до сертифікаційних випробувань і до законів, які контролюють всі процедур
сертифікації. Внаслідок цього сертифікація також стала і певним технічним
бар’єром у торгівлі між країнами.
Сертифікаційні бар'єри виникають не тільки через зазначені причини, які
в певній мірі складалися об'єктивно. Зовсім інший механізм виникнення
перешкод у торгівлі має перетворення сертифікації в спосіб протекціонізму
для захисту внутрішнього (або регіонального, як в ЄС) ринку від проникнення
товарів іноземного виробництва. У таких випадках використовують
ускладнення адміністративної боку випробувань імпортованих товарів,
посилюють контроль якості, приймають стандарти (державні або регіональні),
що стосуються процедури випробувань (наприклад, європейські стандарти серії
45000), що відбивається на порядку визнання зарубіжних сертифікатів,
а для деяких країн визнання взагалі виявляється неможливим. Протекціоністські
заходи нерідко пов'язані з прийняттям національних обов'язкових стандартів або
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технічних регламентів під тиском транснаціональних корпорацій, які, як
відомо, беруть активну участь в стандартизації на національному рівні,
забезпечуючи головну частину фінансування діяльності національних
організацій по стандартизації і прагнучи нерідко отримати можливість
контролю над діяльністю технічних комітетів [1].
Отже, відсоток ймовірності перетворення стандартів у важелі конкурентної
війни росте, тому що закордонні постачальники несуть відповідальність перед
високими вимогами, а сертифікат дістається проблематично. Іноді й взагалі
виникають такі ситуації, при яких середні і малі фірми не можуть отримати
такі сертифікати по вині організації системи сертифікації.
Міжнародна торгівля передбачає суворі правила для імпортної продукції
та відповідного свідоцтва. Експортна діяльність передбачає необхідність
наявності сертифікату відповідності від організації-авторитету, яку визнають всі
країни. Це все тягне за собою значні витрати фінансів та часу.
Проблеми, пов'язані з нетарифними бар'єрами і шляхами їх усунення,
знайшли відображення в Угоді про технічні бар'єри в торгівлі, яке прийнято
на Уругвайському раунді ГАТТ 1993 р. На цьому ж раунді прийнято
рішення про перетворення ГАТТ у Світову організацію торгівлі (СОТ),
складовою частиною якої стала Генеральна угода з тарифів і торгівлі.
Положення цього документа, які стосуються стандартизації, розглянуті в гл. 4.
В області сертифікаційних бар'єрів Угода зачіпає питання процедури оцінки
відповідності та визнання оцінки відповідності; міжнародних і регіональних
систем оцінки відповідності, а також інформації про технічні регламенти,
стандарти та процедури оцінки відповідності. Загальний принцип Угоди
полягає в тому, що для імпортованої продукції повинен створюватися не
менш сприятливий режим, ніж для товарів внутрішнього виробництва [2].
Членство у COT має зміцнити торговельні відносини держави та її статус
у взаєминах з країнами-торговими партнерами. З погляду споживача, участь
України у багатосторонній торговельній угоді дає йому новий підхід до вибору
товарів і послуг, якість яких, як правило, має відповідати міжнародним
стандартам і бути значно вищою за національний рівень.
Гарантія достовірності оцінки якості безпосередньо залежить від
об’єктивності компетентних органів. Не можна ігнорувати також той факт,
що акредитація випробувального органу має обозв’язково проводитись
відповідно до встановлених вимог міжнародних організацій по стандартизації.
Це є значимою ознакою адекватної компетентної оцінки.
За визнанням оцінки відповідності центральними урядовими органами
Угода зобов'язує країни-учасниці гарантувати прийняття результатів оцінки,
якщо навіть процедури самі по собі в чомусь різняться, але «забезпечують
встановлення відповідності продукції чинним технічним регламентам чи
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стандартам так само, як і їх процедури». При цьому визнається можливість
попередніх консультацій для досягнення взаєморозуміння з таких важливих
для зазначеної ситуації визнання питань, як: технічна компетентність
органів, які виробляють оцінку; прийняття тих результатів, які отримані
в країні-експортері, без додаткових вимог; ступінь впевненості в надійності
результатів оцінки [3]. Таким чином, угода наполягає на проведенні
переговорів між країнами, які беруть в цьому участь, про те, що вони
визнаватимуть результати оцінки відповідності. Також угода вимагає аби
і інші країни-учасники могли взяти участь у оцінюванні відповідності без
дискримінації.
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЕЙ DIG ТА DIGNAR
ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ДИНАМІКУ БОРГУ
У системі заходів економічної політики важливою є розробка
методологічного інструментарію моделювання впливу державних інвестицій на
економічне зростання та державний борг, що дозволить визначати стратегічні
орієнтири економічного зростання, та служитиме підґрунтям для прийняття
рішень щодо заходів економічної політики.
Міжнародним валютним фондом (МВФ) розроблено моделі: DIG ̶ модель
боргу, інвестицій та зростання, що охоплює більшість основних механізмів
та питань політики, пов’язаних із зростанням та динамікою боргу [1];
DIGNAR ̶ модель боргу, інвестицій, зростання та природних ресурсів, є
розширенням моделі DIG, яке охоплює особливості країн з багатими
природними ресурсами та управління доходами від природних ресурсів [2].
У зазначених моделях визначено наступні ключові елементи, необхідні
для аналізу політики: зв’язок між інвестиціями та зростанням; фіскальне
коригування та реакцію приватного сектора. Розуміння цих елементів дозволить
інтерпретувати різні сценарії, які кількісно визначають макроекономічні ефекти
від сплеску державних інвестицій, у тому числі їх вплив на економічне
зростання та динаміку боргу
Зв'язок державних інвестицій та зростання відноситься до механізму,
за допомогою якого збільшення державних інвестицій збільшує державний
капітал; більший державний капітал створює більший випуск і, отже, швидше
зростання (рис. 1). Проте, державні інвестиції не завжди передбачають збільшення
вартості державного капіталу один до одного. Причина в тому, що в інвестиційному процесі є неефективність, яка виникає через проблеми управління
та корупції або просто через неочікуване перевищення витрат.
Одним з таких недоліків можуть бути обмеження поглинаючої здатності.
Ці обмеження пов’язані з обмеженнями технічних можливостей в інвестиційному процесі, які впливають на управління та реалізацію проекту. Ці
проблеми можуть бути особливо серйозними в країнах, що розвиваються.
Аспекти амортизації та ефективності державних інвестицій та їх впливу
на державний капітал охоплюються рівнянням нагромадження капіталу, яке
використовується в моделях DIG і DIGNAR:
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Рис. 1. Зв'язок державних інвестицій та зростання

= 1−
+ ∗
де – коефіцієнт амортизації та – ефективність державних інвестицій .
Відповідно до цього рівняння вартість державного капіталу в доларах на
момент t визначається часткою доларової вартості державного капіталу,
який не знецінювався за попередній період, плюс доларова вартість нових
державних інвестицій на момент t, скоригована на ефективність цієї
інвестиції. Таким чином, накопичення державного капіталу залежить від
ефективності державних інвестицій. У рівнянні нагромадження капіталу
ефективність можна розуміти як параметр, значення якого знаходиться від
нуля до одиниці, що представляє частку державних інвестицій, яка
перетворюється на продуктивний державний капітал.
Отже, неефективність державних інвестицій означає, що лише частина
державних інвестицій зазвичай перетворюється на ефективний державний
капітал. Крім того, ступінь, до якого державний капітал генерує вищі темпи
зростання, залежить від продуктивності існуючої інфраструктури, яка
залежить від її прибутковості.
Фіскальні обмеження державного бюджету відіграють центральну роль
у динаміці боргу. Уряд використовує чисті запозичення для фінансування
фіскальних розривів, які виникають, коли видатки та заощадження фонду
добробуту перевищують доходи. Функції фіскальної реакції визначають
як податки та інші видатки реагують на стабілізацію рівня боргу з часом,
і вони можуть вводити обмеження на підвищення податків або скорочення
витрат урядом.
Так, для збільшення фінансування державних інвестицій, урядам
доводиться заллучати внутрішні або зовнішні позики. Як наслідок, рівень
боргу з часом може значно зрости. Тому для уникнення значного збільшення
рівня боргу, уряди повинні запроваджувати фіскальні коригування. Загалом,
обмеження державного бюджету можна виразити так:
НБ = ВВ + НРФ + ПВ − ПН − ПД
Де НБ - накопичення боргу; ВВ - виплати відсотків; НРФ - накопичення
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ресурсного фонду; ПВ - первинні витрати; ПН - процентні надходження;
ПД - первинні доходи. Це обмеження показує, як уряд накопичує борг (чисті
позики), коли виплати відсотків, накопичення активів у фонді природних
ресурсів та первинні державні витрати перевищують первинні доходи та
процентні прибутки.
Отже, у довгостроковій перспективі, коли уряд інвестує більше, а рівень
прибутку на державний капітал і ефективність високі, приватний попит
зросте. Однак приватний попит може тимчасово впасти. Іншими словами,
державні інвестиції, як правило, переповнюють приватний попит у довгостроковій
перспективі за хороших структурних умов, але можуть витіснити його
в перші роки.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ SCRUM У AGILE-МЕНЕДЖМЕНТІ
Гнучкі методи управління (Agile-менеджмент) знайшли своє відображення
у низці методик. Найвідоміші серед них: Lean, Kanban, Rapid Application
Development (RAD), еволюційне управління розробкою (Evo), розробка
динамічних систем (DSDM), методи Crystal, екстремальне програмування
(XP), керована розробка функціональністю (FDD), прагматичне і адаптивне
проектування, Scrum тощо.
За даними аналітичного звіту «15th State of Agile Report Agile adoption
accelerates across the enterprise» Scrum є найпопулярнішим підходом в Agileменеджменті: 66% респондентів визначили його як методологію, якої вони
найчастіше дотримуються, а ще 15% дотримуються похідних від Scrum
(ScrumBan 9% і Scrum/XP 6%) (рис. 1).

Рис.1. Використання методик Agile- менеджменту [3].

Особливістю Scrum є те, що він акцентує увагу на якісному контролі
робочого процесу. Вперше цю методику описали японські фахівці зі
стратегічного менеджменту Х. Такуеті та І. Нонака, які назвали цю
методику «підходом у регбі», де Scrum є «боротьбою за м’яч». Загальну
схему реалізації методики Scrum наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Загальна схема реалізації методики Scrum [1].

Scrum розділяє проєкт на частини, які відразу приносять клієнту певну
цінність. Ці частини називаються заділами продуктів (product backlog).
Потім вони розташовуються за пріоритетом власником продукту (product
owner) – представником замовника в команді. Найбільш пріоритетні завдання
першими відбираються для виконання в спринті (ітерації в Scrum), який триває
від 2 до 4 тижнів. У кінці спринту клієнту демонструється робочий продукт,
тобто реалізовані частинки, які вже можна використовувати. Після чого
команда проєкту приступає до наступного спринту. Тривалість спринту
фіксована, але команда вибирає її самостійно на початку проєкту, виходячи
зі складності проєкту і продуктивності команди.
Реалізація методики передбачає дотримання Scrum-командою визначеної
технології роботи, використання Agile-принципів, розподілу ролей, планування,
щоденних робочих зустрічей, артефактів. Однією з важливих умов для
впровадження Agile-принципів є відповідний персонал. Команда повинна
бути злагоджена, кваліфікована, використовувати кросфункціональні та
самокеровані командні структури [2].
Суттєвою особливістю Scrum-команди є розподіл ролей, які визначають
статус і повноваження учасників проєкту. Обов’язково повинна бути
роль Власника продукту (Product Owner), який відповідає за зв’язок із
замовником та складає список завдань для команди відповідно до списку
вимог замовника. Власник продукту є головним комунікатором між
замовником та командою.
Наступна роль – Scrum-майстер, який є формальним керівником команди,
координатором між Власником продукту та командою, організатором та
генератором. Scrum-майстер слідкує за дотриманням Agile-принципів та
командного духу. Сама Scrum-команда може бути багатофункціональною
та оптимальною за кількістю 7±2 осіб [2].
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Для успішного використання Scrum-методології важливе значення має
планування та щоденні зустрічі. У плануванні беруть участь Власник
продукту, Scrum-майстер та вся команда, визначаються завдання, виконавці
та дедлайни у проєкт спринта. Спринтбеклог – це цілі та список завдань на
найближчий звітний період, узгоджений з Власником продукту та Замовником.
Залученість команди до планування підвищує значущість кожного її члена
та сприяє прозорості в процесі ухвалення рішень.
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ТЕРМІНОЛОГІЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Зміни, пов’язані з розвитком інформаційного суспільства, вимагають
перегляду наявної термінології у багатьох галузях і сферах діяльності.
Термінологія аудіовізуальних документів, зокрема у сфері архівної справи,
що відображена у низці законодавчих і нормативно-правових актів, нормативних
документів, термінологічних словників тощо, під впливом цифровізації також
потребує змін. Зокрема це стосується створення, використання, поширення та
зберігання аудіовізуальних документів.
Так, до процесу створення та розповсюдження аудіовізуальних документів
долучилися заклади значно ширшого кола сфер діяльності, а не лише засоби
масової інформації та установи культурної спадщини (архіви, бібліотеки,
музеї). Внаслідок цього суттєво збільшився як обсяг аудіовізуальних
документів, які находять до архівів, так і їх видовий склад, що, у свою чергу,
позначилося на самій типології термінів, пов’язаних з аудіовізуальними
документами.
Ураховуючи актуальні запити фахівців-архівістів щодо роз’яснень нових
термінів у сфері архівної справи, які виникли внаслідок упровадження
в діяльність архівних установ новітніх технологій обробки інформації,
що міститься в архівних аудіовізуальних документах, їх зберігання та
користування ними, Українським науково-дослідним інститутом архівної
справи та документознавства на замовлення Державної архівної служби
упродовж 2021 року було розроблено галузевий словник з архівної справи
щодо аудіовізуальних документів [1].
Потребу в підготовці словника актуалізувала також наявність в обігу
численних неупорядкованих термінів, частина з яких уже застаріла, змінила
свій первинний зміст у зв’язку з розвитком і вдосконаленням самих об’єктів
термінотворення – аудіовізуальних документів, виникненням нових способів
документування, зберігання, передавання, використання аудіовізуальної
документної інформації.
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Розроблений словник є галузевим термінологічним словником, основна
мета якого – встановлення сучасного понятійного апарату щодо аудіовізуальних
документів у сфері архівної справи.
За типом словник є коротким тлумачно-перекладним спеціальним нормативнодовідковим виданням. До словника включено понад 150 термінів, що визначають
основні види, носії, процеси створення, зберігання та використання аудіовізуальних документів.
Джерелами термінів словника стали законодавчі й нормативно-правові
акти у сфері архівної справи, діловодства, кінематографії, телебачення
і радіомовлення, авторського права тощо; міжнародні стандарти; національні та
галузеві стандарти України; національні стандарти інших країн; термінологічні
словники; методичні посібники.
Терміни у словнику класифіковано відповідно до основних типів аудіовізуальних документів (кіно- і відеодокументи, фонодокументи, фотодокументи).
Поява і масове впровадження електронних носіїв інформації, цифровізація
архівної справи зумовили виокремлення у словнику термінів, що позначають
цифрові аудіовізуальні документи та їхні носії: оцифрований аудіовізуальний
документ, оцифрування, резервна копія цифрового аудіовізуального документа,
страхова копія цифрового аудіовізуального документа, цифрова аудіовізуальна
колекція, цифрова копія аудіовізуального документа, цифрове записування
інформації, цифровий аудіовізуальний документ, цифровий фотоальбом та ін.
Структурно словник складається з передмови; термінів та їх визначень,
систематизованих за розділами «Загальні поняття», «Кіно- і відеодокументи
та їхні носії», «Фотодокументи та їхні носії», «Фонодокументи та їхні носії»,
«Цифрові аудіовізуальні документи та їхні носії»; абеткових покажчиків
українських та англійських термінів; бібліографії.
Усередині розділів термінологічні статті розміщено за абетковим принципом.
Українські терміни супроводжуються термінами-відповідниками англійською
мовою.
До словника увійшли як терміни-однослови («фотоальбом», «кінодокумент»,
«фонограма» тощо), так і термінологічні словосполучення та звороти
(«оцифрований аудіовізуальний документ», «аудіовізуальний архів»,
«фунгіцидне оброблення аудіовізуальних документів» тощо). Терміни, що
складаються з кількох слів – терміноелементів, подано з прямим порядком
слів.
Термінологічна стаття включає: заголовок статті (термін), термінвідповідник англійською мовою, визначення поняття (рис. 1). Поряд із
основним терміном та терміном-відповідником через крапку з комою
наведено їхні синоніми (за наявності).
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Рис. 1. Приклад побудови термінологічної статті у словнику

Для зручності пошуку термінів у словнику розроблено абеткові покажчики
українських та англійських термінів, що містять посилання на сторінки
словника, де їх розміщено.
Таким чином, розроблений словник термінів щодо аудіовізуальних
документів у сфері архівної справи відображає сучасні запити суспільства
на актуалізацію наявної термінології, яка зазнає істотних змін під впливом
цифровізації. Працівники архівних та інших установ, які зберігають
аудіовізуальні документи, науковці, викладачі, аспіранти і студенти закладів
вищої освіти можуть використовувати це видання під час виконання
професійних обов’язків, науково-дослідної роботи тощо.
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РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Освіта у всі часи є «майданчиком» для пошуку сенсу життя, навіть, коли
людина не здогадується про такий вплив. Для цього соціального інституту
притаманним є своєрідне футуропрограмування. Тому можна вважати, що
самоосвіта як потреба допомагає особистості «чинити опір, захищатися»
в складних обставинах.
У період значних соціальних трансформацій (кризи, війни, особисте
горе) певна самостійність, здібність знаходити реалістичне, позитивне
вирішення проблем, реалізовувати різні «прості кроки» та «складні плани»
свого життя, використовувати знання та навички, що отримано, є
критеріями вибудовування конструктивного способу проживання «тут та
зараз». Звісно, що їх застосовування залежить від багатьох обставин:
конкретної ситуації, соціального середовища, особистісної психологічної
стійкості. Але зазначимо, що можливість будувати плани під час кризових
періодів життя є не просто копінг-стратегією, а явищем, яке надає людині
можливість не тільки «долати» ці складні обставини, що відбуваються, а й
власне спрямовувати свій погляд у майбутнє [1, с. 30–31]. Останнім часом
зазначений підхід визначається різними дослідниками як життєстійкість,
життєздатність, стресостійкість, стійкість до травми, емоційна стійкість,
витривалість в умовах лиха тощо, що також можна назвати резилієнсом,
а здібність до його втілення – резильєнтністю.
Резильєнтність (resilience) в будь-якій організаційній системі набуває
брендової популярності в актуальному світі. Вважається, що саме здатність
людини або системи зберігати стійкість під впливом зовнішніх і внутрішніх
загроз, не втрачаючи темпів розвитку стане вирішальною перевагою
конкурентоздатності в майбутньому. Резилієнс – безперервний, активний
процес, спрямований на розвиток нових сил і ресурсів адаптації та
відновлення [4]. Проблема розвитку резилієнтності як здатності чинити
опір стресам та виявляти психічну стійкість є достатньо розробленою
у зарубіжній психології (С. Лютар, А. Мастен, Дж. Річардсон, О. Фріборг та
інші). Результати теоретичних й емпіричних досліджень психологічних
ресурсів зумовлюють впровадження резильєнс-підходу на практиці як
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«упевненості в собі», «прагнення до мудрості», «самореалізації в професії»,
які спрямовані на відтворення й оновлення власних ресурсів, набуття
навичок емоційної стабільності, укріплення впевненості у власних силах
для надання допомоги іншим. В умовах BANI-світу, основними ознаками
якого за визначенням футуриста Джамаіса Кашио є хаотичність, тривожність,
нелінійність та незбагненність [5], це стає особливо актуальним і важливим.
Для України, яка сьогодні знаходиться у надзвичайному, екстремальному
стані, це питання не лише виживання, а й розвитку, трансформації, можливого
еволюціонування всієї життєвої й інформаційно-комунікативної системи.
Ситуація, в якій опинилася Україна з лютого 2022 р. внаслідок не лише
військово-політичного, економічного, а й інформаційного впливу сприяла
пошуку багатьма спеціалістами допомагаючи професій власної «мережі
підтримки» серед професійних контактів. Такий когнітивний канал
боротьби зі стресом надав можливість значної кількості спеціалістів
зосередитися на професійних завданнях допомоги тим, хто цього потребує.
Так зародився проєкт Інституту Інтегративної Арттерапії (керівники –
В. Назаревич, А. Столяренко), який об’єднав психологів та педагогів
з України в бажанні задовільнити провідну потребу особистості – залишатися
в «усвідомленому» професійному житті та рухатися надалі в професійному
розвитку для забезпечення власного саморозвитку та конкурентноздатності.
У рамках проєкту команда організаторів забезпечила в стислий термін
теоретично-методичну та практичну підготовку декількох сотень спеціалістів
в арт-терапевтичному підході, який має нести як власну «професійну місію» для
різних категорій населення значний рекреаційно-корегуючий потенціал завдяки
використанню різних видів мистецтва як засобу подолання наслідків
травмуючих ситуацій, гармонізації і трансформацій когнітивної та афективної
сфер. Обмеження в пересуванні, зміна місця перебування, «пауза» з звичному
ритмі життя та професійній діяльності надали певні виклики для цієї професійної
групи допомагаючи спеціалістів. Але здібності до самоорганізації мережі арттерапевтів, сформованість навичок для більшості спеціалістів працювати онлайн,
залучення професійних ресурсів спільноти психологів світу (Ізраїль, Велика
Британія), щоденний графік занять тощо висока професійна компетентність
організаторів підштовхнули їх максимально залучити інформаційний простір для
забезпечення значної інтенсивності психологічної резильєнтності, що безперечно
вже вплинуло та буде мати ефективні наслідки в майбутньому на рівень
конкурентоспроможності всіх учасників проєкту. Психологічна резильєнтність
(психологічна пружність, стресостійкість [3]) у цьому контексті розглядається
нами як здатність не тільки долати складні життєви події, а й відновлюватися
в умовах ускладненого надзвичайними подіями комунікативно-інформаційного
простору.
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Отже, у період надзвичайних соціальних трансформацій інформацінокомунікативного простору, саме резильєнтність набуває популярності
в будь-якій організаційній системі, стійкість якої зберігається під впливом
зовнішніх і внутрішніх загроз, не втрачаючи темпів розвитку, при цьому
набуваючи конкурентоздатності як вирішальної переваги в майбутньому.
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ:
СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Аналізуючи економічний стан України сьогодні, навіть, не будучи
економістом за фахом, можна із впевненістю констатувати, що країна
переживає кризовий етап. Про це свідчать такі проблеми: зростання
інфляції, стрімке зниження експорту, відсутність інвестування, щорічне
зростання загального державного боргу, зростання цін на комунальні платежі,
продукти харчування та послуги. Рівень життя населення залишається на
низькому рівні попри всі обіцянки уряду. Низький рівень доходів громадян є
причиною виникнення трудової міграції. Сьогодні тисячі кваліфікованих кадрів,
які вкрай необхідні нашій державі, знаходяться за кордоном та не планують
повертатися, що ще більше сповільнює зростання економіки.
Економіка України істотно відстає від показників Європи та потребує
негайної реанімації. Перешкоджають економічному зростанню високі показники
корумпованості, слабкий рівень розвитку інфраструктури і залежність експорту
від кон'юнктури сировинних ринків.
Цифрова економіка є стратегічною метою розвинених країн світу,
а цифрові технології трансформувалися в усі сфери соціально-економічного
життя людини. Процес становлення сучасної цифрової економіки у світі
пройшов довгий шлях розвитку через промислові революції, наукові
відкриття та створення технологічної інфраструктури. Перше поняття
використання технологій в економічній діяльності має назву електронної
економіки, яка з розвитком цифрових технологій стала цифровою.
Формування глобального цифрового ринку надає широкі можливості для
бізнесу та створює нові умови міжнародної взаємодії.
Цифрова економіка – це тип економіки, де ключовими факторами (засобами)
виробництва є цифрові дані: числові, текстові тощо. Їх використання як ресурсу
дає змогу істотно підвищити ефективність, продуктивність, цінність послуг та
товарів, побудувати цифрове суспільство.
Загалом цифрова економіка має низку характеристик, що найбільш
притаманні особливостям її впровадження в сучасне економічне
середовище.
Розглянемо основні характеристики цифрової економіки, які полягають
у такому:
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1. Функціонування системи економічних взаємодій між об’єктами та
суб’єктами економічної діяльності, що базується на використанні цифрових
технологій.
2. Використання глобальної мережі Інтернет та широке її впровадження
в усі сфери економічної діяльності.
3. Упровадження цифрових технологій у політику виробництва, управління
та соціальну сферу.
4. Комунікація між учасниками цифрової економіки здійснюється
шляхом використанням сучасних засобів електронних каналів та цифрових
платформ для збереження та відтворення інформації.
5. Широке поширення автоматизованих процесів у всі сфери економічної
діяльності, що функціонує на основі цифрових технологій.
6. Формування бізнес-процесів он-лайн та переведення їхньої частки
в мережу. [2, c. 13-21].
Дана група ознак найбільш характеризує особливості формування
цифрової економіки та методологію її створення, а головною структурною
одиницею для даного процесу є використання цифрових технологій.
Становлення цифрової економіки в Україні почалося з моменту здобуття
незалежності та триває й сьогодні. Цифровізація економіки країни набуває
масштабного характеру. Відбувається популяризація досліджень комп’ютерних,
інформаційних та цифрових технологій, що стимулює посилення позицій
цифрової економіки.
Перспективи розвитку цифрової економіки та її вплив на посилення
стану кожної окремої національної економіки важко переоцінити.
Сьогодні цифрова економіка є прямим інструментом економічного
зростання та зміцнення позицій країни на міжнародній арені. Для створення
ефективної моделі цифровізації економіки потрібно враховувати досвід її
становлення в Україні та вирішити проблеми забезпечувального характеру.
Протягом усіх етапів упровадження цифрової економіки спостерігається
швидкий темп приросту інтернет-користувачів, проте навіть станом на
кінець 2021 р. ця кількість є недостатньою для формування повноцінного
інформаційного суспільства та застосування цифрових технологій. Із боку
держави потрібні ефективні заходи налагодження діяльності інформаційного
ринку, пророблена регулююча нормативно-правова база та підтримка
цифрових проєктів. Із боку корпоративного сектору необхідні побудова
ефективних сучасних цифрових бізнес-моделей, модернізація бізнеспроцесів та широке застосування електронної комерції. Досвід формування
цифрової економіки в Україні дає змогу здійснювати якісну аналітичну
оцінку її поширення, відслідковувати основні тренди на ринку та приймати
ефективні управлінські рішення. Перспективи подальших досліджень
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становлення цифрової економіки в Україні є актуальними з технологічного
погляду оцінки продуктів та проєктів, а також з економічного погляду
шляхом удосконалення існуючих проєктів та заходів електронної комерції
шляхом використання сучасного програмного забезпечення.
Зростання рівня цифровізації сприятиме підвищенню якості життя
громадян, а саме: новим можливостям працевлаштування, зростанню купівельної
спроможності населення, доступності та якості освіти, зручності цифрових
сервісів та привабливості економіки для кваліфікованих кадрів.
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РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ
Події сучасного світу все частіше демонструють важливість цифрових
технологій, завдяки яким, навіть у глобальні кризи, повною ходою безперервно
йдуть процеси навчання, функціонують важливі сфери економічного життя
держави, продовжують свою роботу представники сучасного бізнесу. Не так
давно, хвиля коронавірусу полонила увесь світ, хто б міг подумати, що
у 21 столітті можливий повний локдаун із закриттям усіх аеропортів світу,
дитячих садочків, шкіл, університетів та безлічі підприємств. Саме ці події
декілька років тому показали світові, що під час кризи надзвичайно
важливою є можливість якомога швидше адаптувати свою модель роботи
під сьогодення. У такі переломні моменти завжди спостерігається неабиякий
тиск і на роботу податкових органів, адже в пік зниження економічної
активності податкові доходи держави скорочуються, тож особлива увага
загострюється на стратегії доходів. Таким чином, податкові органи фактично
опиняються на передовій бою за економіку, при цьому активно і швидко
впроваджуючи інтенсивні цифрові технології, які необхідні для функціонування повсякденного бізнесу, а відтак і для діяльності усієї держави.
Та яку ж роль мають цифрові технології у сфері справляння податків?
Відповідаючи на дане питання, однозначно можна стверджувати, що доволі
значну, оскільки саме вони сприяють:
 операційному отриманню даних в режимі реального часу;
 спрощенню у використання великих об’ємів інформації;
 поліпшенню адміністративної ефективності;
 оцифровуванню та надійності даних;
 підвищенню прозорості та довіри;
 швидшому аналізу податкової інформації;
 створенню інтелектуальної моделі оцінки ризиків;
 автоматизації підготовки та подання податкових звітів та ін.
Аналізуючи останні роки, можна сміливо сказати, що наша сфера
оподаткування постійно вдосконалюється та змінюється. Так, у Стратегії
розвитку Державної податкової служби України чільне місце посідає
застосування ІТ-технологій, де ключовими акцентами визначено: впровадження
сучасних інструментів «інформаційного суспільства», розширення сервісних
функцій, модернізацію ІТ-сервісів та платформ [1]. Державною фіскальною
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службою України вже запроваджено ряд технологічних проектів для
спрощення обміну інформацією між платниками та податковими органами,
а саме: «Електронний кабінет платника», «Єдине вікно подання електронної
звітності», «Електронна митниця», «Відкриті дані» [2]. Україна також є
першою державою в світі, яка створила додаток Дія – так звану державу
в смартфоні, завдяки якому в декілька дотиків фізичні особи підприємці
(ФОП) легко можуть перерахувати податки до бюджету та навіть подати
декларації.
На підставі викладеного, можна зробити наступні висновки. Цифрові
технології у сфері справляння податків однозначно відіграють вагому роль,
а тому мають постійно удосконалюватися та розвиватися. Завдяки сучасним
цифровим інструментам, полегшується робота як податкових органів, так
і власне самих платників податків. За цифровими технологіями майбутнє –
це прогресія, яку неможливо змінити в зворотному напрямку.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ІНДУСТРІЇ 4.0
Процеси технологічних змін Індустрії 4.0 стосовно цифровізації та
діджиталізації економіки та суспільства України з урахуванням досвіду
європейських держав в умовах військової та повоєнної економіки передбачають
ґрунтовний аналіз економіко-правового регулювання господарської діяльності
щодо змін, які відбуваються. Актуалізація підсилюється змінами клімату,
пандемією та іншими трансформаціями, які діються у світі.
З використанням інформаційних технологій встановити зміни впровадження
інновацій в особливий правовий період в умовах Індустрії 4.0.
Стосовно перспектив розвитку технологій Індустрії 4.0, яка пов’язана
з трансформаціями як індустріальної, так і інформаційної і цифрової сфери
дослідження польських вчених показало, що одним із бар’єрів на цьому
шляху є недостатня обізнаність підприємств та суспільства про це [3]. Для
вирішення задачі щодо впровадження інновацій в у мовах Індустрії 4.0
авторами використано пошуковий сервіс Google Trends, який надає
статистику саме зацікавленості, попиту на ту чи іншу тему в різних регіонах
світу або країнах у різних часових періодах [1]. Особливістю цього
інструменту Google є надання користувачам кількісних та якісних
показників популярності запиту до загальної суми запитів у Google, що
надає можливість дослідниками оцінити актуальність і перспективи тих
процесів, які відбуваються на певній території для прийнятті тих чи інших
рішень. Автори здійснили пошуковий запит у Google Trends тем
«впровадження інновацій» і «Індустрії 4.0» в Україні за часовий період
останні 90 днів (на 13 квітня 2022 року), 12 місяців та 5 років.
Результати вимірювання наступні: за п’ять років середня зацікавленість
впровадженням інновацій складала 13 %, за останні 12 місяців – 15 %, що
стосується останніх 90 днів, на які припали військові дії, вона впала до 2 %,
і останній пік був 21 січня 2022 року, після чого інтерес впав до нульової
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статистично вимірювальної межі. Стосовно інтересу до теми Індустрії 4.0
за всі досліджувані періоди він був статистично незначущим, отже, надати
будь-яку оцінку попиту на цю теми немає можливості.
Низькі статистичні показники зацікавленості цією темою не дозволили
ІТ–сервісу надати розподіл по регіонах України, а також порівняти з іншими
схожими темами, що свідчить про низьку обізнаність і кризовий стан
інноваційної сфери.
Дослідження групи вчених [2] щодо популярності теми інновацій
різними мовами у країнах світу довели, що вона є актуальною. Отже,
потрібні зміни у економіко-правовому забезпеченні процесів трансформаційних змін у системі впровадження інновацій з урахуванням вимог
Індустрії 4.0 для їх прискореного розвитку.
Один із сприяючих факторів, діагностований у дослідженні щодо розвитку
інноваційності підприємств в умовах Індустрії 4.0 - це визначення та
реалізація цілей, спрямованих на інноваційну діяльність на рівні саме
органів місцевого самоврядування [4]. Отже, їх стратегії розвитку мають
бути цілеспрямованими відповідно до потреб підприємств, що працюють
у межах конкретних галузей на їх території. Це суттєво актуалізується
в період військового стану. Раніше було виявлено, що низка компаній взагалі
не усвідомлюють механізмів Індустрії 4.0, тому і було видно відсутність
пошукових запитів. Підприємства використовують традиційні технології.
Ризик змін негативно впливає на впровадження інновацій, незважаючи на
те, що вони могли б значно знизити експлуатаційні витрати або підвищити
якість пропонованих продуктів або послуг. Найчастіше це також пов'язано
з ризиком певної обмеженості застосування механізмів економіко-правового
забезпечення виконання прийнятих рішень у довгостроковій перспективі.
Військовий стан суттєво посилив цю проблему, тому що по часовому стану
пошукових запитів поки що не видно зрушень з нульової позначки щодо
зацікавленості такими темами, як впровадження інновацій і Індустрія 4.0.
Цифрова трансформація є складовою умов розбудови Індустрії 4.0, тому
питання ресурсного та економіко-правового забезпечення саме змін під
дією впливу військових факторів маже стати каталізатором перетворень для
швидкого відновлення економіки у повоєнний період.
Проведені дослідження українських і польських вчених показали низький
рівень обізнаності та зацікавленості темою впровадження інновацій і технологій
Індустрії 4.0. Пропозицією є встановлення пріоритетності змін у тих галузях, які
будуть мати найбільший попит як у військовий час, так і у повоєнній економіці,
що можна здійснювати інструментами Google для скорочення витрат на
інформаційні ресурси для трансформаційних змін. Кластерні ініціативи можуть
стати важливим фактором підтримки цих змін, особливо щодо цифровізації.
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УКРАЇНОЗНАВЧІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ КАНАДИ:
ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ
Нині окреслюється тенденція систематизації українознавчих досліджень,
практико орієнтованих праць – досягнень з українознавчих наук у синхронічному
і діахронічному контексті, що виявляється в заснуванні електронних баз
даних, електронних архівів, віртуальних лабораторій, сайтів періодичних
видань українознавчого спрямування при університетах, наукових осередках
в Україні і Канаді. Насамперед канадський досвід створення і популяризації
українознавчих студій, здійснення і презентування у віртуальному просторі
міждисциплінарних українознавчих наукових праць, освітніх видань,
періодики може стати для української освіти взірцем ефективної реалізації
державної політики підтримки розвитку культури, науки, освітніх традицій,
мови однієї з найбільш потужних українських діаспор. Однак у сфері
педагогічної освіти недостатньою мірою використовується потенціал
електронних українознавчих ресурсів України і Канади, зокрема у процесі
вивчення українознавчих дисциплін, активізації дослідницької діяльності,
самоосвіти майбутніх учителів, що значно загальмовує модернізаційні
зміни у підготовці сучасного вчителя, насамперед учителя-філолога.
З-поміж багатьох країн світу унікальний досвід створення, продукування
і популяризації електронних ресурсів українознавчого спрямування, що має
на меті систематизувати українознавчі наукові, навчально-методичні,
віртуальні праці, періодику із субдисциплін українознавства, суміжних наук,
має Канада. Так, Т. Білущак, А. Пелещишин та С. Альбота в колективній
монографії «Україна – Канада: сучасні наукові студії» (2018) систематизували
електронні українознавчі джерела на шість основних груп: 1) архівні,
бібліотечні та музейні ресурси; 2) вебсайти найважливіших дослідницьких
українознавчих інституцій; 3) це величезний масив інформації, який
надається численними віртуальними спільнотами та соціальними мережами
в Інтернеті; 4) вебенциклопедії та вебпортали; 5) інтернет-версії електронних
медіа; шоста група надає нам базу бібліографічних та оглядових даних [2].
На особливу увагу заслуговує створена науковцями, освітянами,
громадськими діячами електронна українознавча енциклопедія (Internet
Encyclopedia of Ukraine), заснована з ініціативи Канадського інституту
дослідження України Альбертського університету [3]. Ця енциклопедія
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вирізняється інтерактивністю структурування матеріалу із залученням
широкого джерелознавчого матеріалу (авторських текстів, збірників за
результатами збиральницької діяльності відомих українознавців – етнографів,
культурологів, лінгвістів тощо на етнічних українських землях та в зарубіжжі
(зарубіжна україністика). Іншим ресурсом у канадському віртуальному
просторі, що сприяє висвітленню різних аспектів соціального, культурного,
науково-освітнього розвитку українства в Канаді і світі, є електронна
бібліотека «Diasporiana», місія якої полягає у збереженні зацікавленими
українознавцями з усього світу досягнень теорії і практики українознавства –
в оцифрованому вигляді на громадських засадах – наукових праць, збірників
фольклорних текстів, архівних документів тощо [4].
З 1997 р. у канадському українознавчому середовищі створено Консорціум
україномовної освіти, місією якого є реалізація українознавчих проєктів
з метою створення віртуального українознавчого навчального середовища,
що зумовлено необхідністю узагальнення і популяризації онлайн-ресурсів
з українознавчих дисциплін (мови, літератури, історії, культури, неформальне
навчання різним видам мистецтва на українознавчій основі тощо).
Відповідно Консорціум координує діяльність мережі українознавчих
інституцій на рівні університетів, громад, провінцій, тому забезпечує
ознайомлення вчительської спільноти з навчальними програмами,
навчально-методичними виданнями для двомовних і «рідних» шкіл Канади
з дитячого садка до 12 класу) [5]. Діяльність Консорціуму спрямована також
на утвердження партнерських взаємин між осередками, організаціями,
інституціями, що сприяють просуванню українознавчих проєктів у світі,
поширенню конструктивних ідей зарубіжного досвіду організації
віртуального українознавчого простору і слугує підтвердженням активного
використання інформаційно-комунікативних технологій в українознавчому
дискурсі діаспори і України.
Передумовою створення Консорціуму україномовної освіти стала
діяльність Центру україномовної освіти Канадського інституту українських
студій та його допоміжного підрозділу – Методичного кабінету української
мови, заснованих 1987 р. Стратегічною метою цих осередків від початку
функціонування стало задоволення професійних потреб вчительської
спільноти в забезпеченні освітніми ресурсними матеріалами з українознавчих
дисциплін, насамперед української мови для початкової і середньої школи,
розвиток віртуального простору теорії і практики українознавчих дисциплін
з урахуванням специфіки шкільної освіти в умовах двомовного
білінгвального навчання. З цією метою українознавці акцентували увагу на
створенні аудіо- і відеоматеріалів для вчителів. Діяльність цих осередків
стала основою створення Інтернет-порталу українознавства, зокрема
онлайн-центру з україномовного навчання для студентів, учителів і батьків.
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Вивчення ресурсного забезпечення українознавчих наук Канади
у віртуальному середовищі сприяло виокремленню прогресивних досягнень:
створення загальнодержавного інтернет-порталу українознавства, заснування
віртуальних бібліотек, центрів і лабораторій при університетах, сприяння
розвитку української громади як унікальної етнічної спільноти шляхом
державної підтримки двомовного навчання через заснування електронних
навчальних ресурсів тощо. На шкільному рівні доцільно створювати
ресурсні бази на основі наявних українських і канадських українознавчих
електронних джерел з метою оновлення змісту українознавчих дисциплін,
активізації позанавчальних заходів шляхом використання досвіду
двомовного навчання в Канаді на основі вивчення віртуальних ресурсів
Центру україномовної освіти. Активізація дослідницької роботи учнів –
членів Малої академії наук України на основі поглибленого вивчення
віртуальних джерел з теорії і практики українознавчих студій значно
уможливить створення когорти молодих українознавців-дослідників, спрямованих
на вивчення і збагачення інтердисциплінарного розвою українознавства.
Є необхідність створення під егідою Міністерства освіти і науки України
інтернет-порталу українознавства з урахуванням потреб сучасного вчителя
і учня, який має формуватися як особистість з громадянською світоглядною
позицією, спрямованою на збереження і збагачення викристалізованих
традицій українознавства в Україні і зарубіжжі, що представлено зокрема й
у віртуальному просторі.
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Трансформаційні перетворення, що сьогодні відбуваються на ринку
аграрної продукції та у свідомості споживачів, не дозволяють ефективно
використовувати традиційні інструменти, підходи й засоби маркетингової
діяльності. У зв’язку з цим на практиці з’явилося безліч нетрадиційних прийомів
формування попиту й просування сільськогосподарської продукції, «розумних»
технологій і сучасних методів залучення клієнтів, інструментарію маркетингу
в аграрному бізнесі. Міжнародна практика свідчить, що маркетинг за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій уже активно застосовують фермерські
господарства, які, у першу чергу, спеціалізуються на продукції з високою
доданою вартістю. Отже, цифрова епоха різко змінює парадигму маркетингового менеджменту аграрних компаній [1-3], підходи до формування
маркетингових стратегій, збутової політики, цифрових каналів, логістичного
сервісу й обслуговування споживачів [4-5].
Це підтверджується і результатами обстеження міжнародних
консалтингових компаній та аналітичних центрів. Дослідження Campaign
Monitor показало, що 64% підприємств використовують електронний
маркетинг для залучення клієнтів. За оцінками American Express, 40%
клієнтів очікують швидкого обслуговування за допомогою штучного
інтелекту. За даними Altimeter, 34% компаній інвестують у нові цифрові
канали (Інтернет речей, AR/VR-технології, ретаргетинг тощо). Наряду
з ними 24% компаній впроваджують різні цифрові платформи для
поліпшення автоматизації й обміну даними. За розрахунками фахівців
eMarketer, витрати на цифрові технології зростатимуть. За 2020-2024 рр. їх
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обсяг збільшиться на 17,2% або з 332 до 389 млрд дол. США. За даними
Statista, світові витрати на цифрову рекламу зростуть у 2024 р. порівняно
з 2019 р. на 92,4% або з 335,6 до 645,8 млрд дол. США.
За прогнозними оцінками Statista, вартість світового смарт-продовольчого
ринку збільшиться за 2017-2022 рр. на 49,8% або з 350,7 до 525,3 млрд дол.
США. При цьому за цей період спотерігатиметься зростання вартості
світового ринку технологій смарт-землеробства у 2,4 раза або з 9,6 до
23,1 млрд дол. США. Вартість технологій блокчейн на світовому ринку
сільського господарства та продовольства досягне у 2023 р. 195,3 млн дол.
США, що у 4,6 раза перевищить показник у 2018 р. (41,9 млн дол. США).
Таким чином, проблеми трансформації маркетингової діяльності аграрних
компаній із використанням цифрових технологій у контексті активізації
розвитку інформаційного середовища залишаються актуальними і вимагають
подальших досліджень.
На підставі критичного аналізу й узагальнення теоретичних положень
з обраної проблематики [6; 7] запропоновано підхід до визначення суті та
змісту поняття «цифровий маркетинг» з таких позицій, як: 1) складова
електронного бізнесу; 2) ефективний вид діяльності з просування продукції
за допомогою сукупності цифрових каналів та інструментів; 3) комплексний
маркетинговий підхід до просування продукції в глобальному цифровому
просторі; 4) система партнерських взаємовідносин зі споживачами із
використанням різних цифрових каналів у контексті реалізації концепції
маркетингу відносин; 5) вид маркетингової діяльності, організація якої
здійснюється за допомогою цифрових технологій та інформаційних систем;
6) інструмент маркетингової діяльності в умовах цифрової трансформації.
Виходячи з вищевикладеного можна дійти такого висновку. Сучасні
умови господарювання вимагають від аграрних компаній більше уваги
приділяти інвестуванню у трансформацію діючої системи управління
взаємовідносинами з клієнтами. Персоналізація спілкування з користувачами й
інтегровані додатки мають стати першочерговими завданнями агробізнесу
із поліпшення клієнтського досвіду з використанням інструментарію
Інтернет-маркетингу. Це сприятиме розширенню сегментів ринків збуту,
збільшенню обсягів експортних поставок сільськогосподарської продукції,
підвищенню впізнаваності брендів та їх просуванню, залученню нових
ділових партнерів, формуванню цифрових платформ, зростанню прибутковості
від реалізації, підвищенню якості клієнтського сервісу, вибудовуванню
партнерських взаємовідносин із споживачами.
Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні суті й змісту
поняття «трансформація маркетингової діяльності аграрних підприємств
в умовах цифровізації».
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NFT ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
ОЦИФРОВАНИХ ВИДАНЬ
Сучасна інформаційно-бібліотечна сфера задла задоволення потреб
і запитів різних категорій користувачів намагається повсюдно
запроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
Сьогодні однією з обговорюваних тем у цифровому світі є технологія
невзаємозамінних токінів NFT (non-fungible token). NFT – це цифровий
актив, який є сертифікатом унікальності цифрового об'єкта, який підтверджує
право на володіння цифровим активом (цифровим артефактом, файлом)
наприклад таким, як файл з образотворчим мистецтвом, аудіо, відеофайлом,
файлом із відцифрованим літературним твором, друкованим виданням,
статтею, або фрагментом тексту тощо (PDF, JPG, PNG, GIF, MP4, MP3,
MPEG, AVI, WAV та SVG). NFT не перешкоджає створенню копій
цифрового об’єкта, він лише закріплює право володіння оригінальним
екземпляром цифрового артефакту, містить вбудовану автентифікацію, яка
є доказом володіння.
Файли «відкарбовані» за допомогою цього методу можуть бути
предметом купівлі-продажу в Інтернеті, і, зазвичай, вони кодуються та
функціонують за допомогою базового програмного забезпечення
Блокчейну, як титул власності на цифрові об’єкти. NFT вважають головним
трендом 2021 р. у блокчейні, і ця технологія стрімко увірвалася у світ
цифрового контенту і надалі матиме стійкий прогрес у розвитку.
Блокчейн (block chain – ланцюг із блоків) – це один зі способів
розподіленого зберігання даних. Цю технологію можна використовувати
для запису та відстеження будь-якого виду інформації. Його можна
порівняти з електронною таблицею, копії якої є у багатьох людей, але не
належить жодній юридичній особі. Коли хтось додає рядок до електронної
таблиці, всі копії автоматично оновлюються, тобто, по суті, можливе лише
додавання рядка, але не зміна або видалення копій.
Ажіотаж навколо NFT пов’язаний із використанням їх як ознак права
власності на цифрові об’єкти. Якщо ви купуєте такий об’єкт (токен),
у блокчейні створюється запис, який підтверджує вашу власність. Ви також
можете перепродати цей об’єкт, і в цьому випадку в блокчейні з’явиться
новий запис, що вказує нового власника, який придбав його у вас. Запис про
купівлю та перекази в бокчейні залишається загальнодоступним.
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Експерименти зі створення NFT розпочалися ще у 2013 р., але довгий час
не набували сьогоднішнього розвитку. Перший масовий проєкт з’явився
в 2017 р. Це були зображення мультикапліційних персонажів CryptoPunks,
випущені американською студією Larva Labs, яким було присвоєно
унікальний ціфровий підпис. CryptoPunks – проєкт цифрового мистецтва
послужив джерелом натхнення для стандарту NFT та руху сучасного
мистецтва, який відтоді став частиною децентралізованої екосистеми на
блокчейні.
Предмети відцифрованого контенту, оброблені за допомогою NFT,
є об’єктами купівлі та продажу серед колекціонерів і цінителів таких
цифрових активів. Наприклад, у 2021 р. матеріальний витвір мистецтва, що
складається з 500 щоденних малюнків «EVERYDAYS: Перші 5000 днів»
художника Майка Вінклмана, перетворений на цифровий актив, був
проданий на аукціоні Christie's за 69,3 млн доларів. Колекціонери та
поціновувачі віртуального мистецтва цінують факт права володіння
віртуальним артефактом (NFT) чи не більше, ніж сам предмет.
Видавнича справа – це галузь, яка швидко адаптується до змінних умов
у сучасному світі. Тому цілком логічно, що нові технології знаходять
застосування в друкованій індустрії. У той час як електронна книга
вважається витратним матеріалом, який практично не має жодної цінності
за межами пристрою, на якому її переглядають, книга NFT може
розглядатися як цифровий актив, який можна зберігати або продавати таким
же чином, як і перше видання друкованої книги.
Щоразу, коли відбувається покупка на Amazon або Google Books, може
створюватися нескінченна кількість копій електронних книг, випуски ж
NFT обмежені, зареєстровані та закодовані за допомогою технології
блокчейну, так що читач буде знати точну кількість видань, якими він
володіє, і це буде загальнодоступна інформація.
Також, коли електронна книга купується на Amazon, право власності
на неї відрізняється від володіння фізичною книгою. У такому випадку
книга прив’язана до платформи, і, якщо Амазон припинить роботу, тоді
і загубиться доступ до книги.
З цієї точки зору, NFT мають більше спільного з надрукованою книгою –
це володіння конкретною копією в серії копій, і не піддається впливу
третьої сторони. Таким чином, твір викарбуваний за допомогою NFT має
певний ступінь захисту авторського права від піратства. Після покупки NFT
власник може вирішити виставити його на продаж. І саме в цьому цифра
випереджає друковані книги, оскільки автори та інші зацікавлені сторони
можуть отримувати відсоток від цих перепродажів необмежену кількість
разів. Також автори та видавці експерементують зі створенням унікальних
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пронумерованих екземплярів однієї і тієї ж книги: це – варіанти
з оригінальною передмовою, замітками автора розкиданими по книзі,
фрагменти або ілюстрації, що відрізняються, в одному і тому ж виданні
книги, але в іншій копії уніфікованої за допомогою NFT. Видавець також
може контролювати чи обмежити кількість копій та період часу для випуску
твору з цифровим підписом.
Сьогодні технологія шифрування в NFT знаходиться в зародковому стані
і щодня змінюється та вдосконалюється. І поки одні експерти стримано
оцінюють подальший розвиток NFT, інші вважають, що ця технологія вже
нікуди не подінеться і назавжди змінить цифровий світ.
Потенційні учасники, критики та наукові спостерігачі цього ринку не
можуть залишати поза увагою такий яскравий тренд. NFT технології
представляють інтерес для того, щоб їх вивчати та уважно стежити за
розвитком цього напряму, а також вивчати його, можливості та перспективи
впровадження та застосування NFT у бібліотечній та видавничій справі.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА
ЯК СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Одним із найважливіших завдань, пов’язаних із формуванням правової
держави та громадянського суспільства, слід розглядати розвиток
і вдосконалення законодавства, формування, по суті, нової правової системи.
Останнім часом прийнято чимало законодавчих актів, що створюють
основи для подальшого розвитку нашої держави як демократичної,
правової. У Конституції України одержали закріплення найважливіші
принципи конституційного ладу України. Зроблено кроки у бік панування
права і поділу влади, гарантування природних прав людини [1, с. 6, 130].
Беззаперечним є факт залежності політики від права, що при
правильному розумінні цього сприятиме ефективності права та, відповідно,
зміцненню демократичних засад суспільства.
У цьому контексті варто звернутися до аналізу взаємовпливу права та
політики, проведеного А. Мохонько [2, с. 68], яка зазначає, що право
залежить від політики, оскільки:
– будь-які інтереси людей перед тим, як стати правом, мають бути
опосередковані державною політикою (діяльністю законодавчих органів та
інших правотворчих органів держави);
– політика у праві формується у вигляді формально закріплених прав
та обов’язків. Політичні вимоги стають правом лише тією мірою, в якій
вони закріплені у системі загальнообов’язкових норм, що охороняються
державою. Політика також залежить від права, яке є засобом її виразу та
реалізації.
Право впливає на політику таким чином:
– конституційно закріплює політичний лад суспільства, механізм дії
політичної системи (поділ влади, політичний плюралізм, статус партій,
виборче право тощо), політичні права і свободи громадян;
– робить легітимними політичні рішення і самі органи державної влади,
які їх приймають, що забезпечує останнім підтримку з боку населення
(у тому числі не допускає протидії владі у разі прийняття нею
непопулярних рішень), визначає межі та можливості діяльності як опозиції,
так і правлячих кіл;
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– гарантує (охороняє і захищає) політичні права і свободи громадян,
забезпечує механізм їх реалізації.
Право виступає, таким чином, своєрідним індикатором зрілості політики
того чи іншого класу, народу (нації), держави [2, с. 68-69].
Закон не повинен бути формальним, тобто об’єктивно обмеженим
у своїх можливостях досягнення політичних цілей, як це було за радянської
доби, коли право було підконтрольне політиці та інтересам влади. Зокрема,
відповідно до Конституції СРСР 1977 р. такі конституційні права громадян,
як право на участь в управлінні державними і суспільними справами
(ст. 48), право на критику роботи державних органів і громадських організацій
(ст. 49), право на оскарження дій посадових осіб, державних і громадських
органі (ст. 58) та низка інших, значною мірою мали декларативний характер
у зв’язку з суттєвими обмеженнями у процесі реалізації[3].
Разом зі здобуттям Україною незалежності очевидною була необхідність
забезпечення авторитетності права та підвищення рівня його ефективності
у процесі правореалізації [2, с. 153].
У юридичній науці ефективність норм права визначається як співвідношення між фактичним результатом їх дії та тими соціальними цілями, для
досягнення яких ці норми були прийняті [4, с. 31].
Нормативно-правові акти формулюють перш за все цілі, які стоять перед
особою, суспільством, державою та впроваджуваною нею політикою. Вони
свідомо визначаються людьми у процесі їх правотворчої діяльності.
Ефективність цих процесів визначатиметься також рівнем врахування
демократичних цінностей [5, с. 45]. Як згадувалося у цьому дослідженні,
серед таких цінностей є верховенство права, права і свободи людини тощо.
Певною перешкодою, на нашу думку, на шляху до ефективності
правотворчості і законодавства зокрема, є також те, що на законодавчому
рівні ще не сформовано принципи, на яких має відбуватися увесь
правотворчий процес. Сьогодні відсутній необхідний закон, який регулював
би такий вид діяльності і визначав її принципи і засади.
Ми також підтримуємо необхідність законодавчого оформлення принципів
законотворчості, що вказуватиме на певну їх відповідність чи невідповідність
демократичним принципам та ознакам правової держави.
Хоча за часів незалежної України зафіксовані досить сталі тенденції
розвитку законодавства, усе ж вони супроводжуються руйнівними кризовими
явищами, на фоні чого простежуються дефекти, недоліки сучасного
вітчизняного законодавства. До таких належать: безсистемність розвитку
законодавства, величезна кількість змін і доповнень до чинного законодавства,
внутрішня суперечливість у регулюванні тих чи інших суспільних відносин,
правова неврегульованість багатьох суспільних відносин, недостатня
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наукова обґрунтованість законодавчих актів, їх декларативність, відсутність
у багатьох законодавчих актах механізмів їх реалізації [6, с. 75]. З огляду на
це можна згадати декларативність чисельних положень щодо прав людини,
відсутність механізму відповідальності держави та її органів перед особою
тощо.
Йдеться передусім не лише про існування чи відсутність певних
нормативно-правових актів з того чи іншого питання, а про їх якість
і відповідність реальним умовам, а також основним демократичним принципам
державного розвитку.
Отже, демократичний зміст законодавства, впливає на рівень його
ефективності та спрямований на: захист основних прав і свобод людини;
забезпечення розвитку громадянського суспільства; врахування об’єктивних
законів розвитку суспільства і держави, де людина визнається найвищою
соціальною цінністю.
Досліджене вище вказує на нагальну потребу у розробленні принципів
законодавчої діяльності, які б відображали правові, демократичні цінності.
Серед них можна виокремити такі основні: визначальна роль прав і свобод
людини і громадянина та їх гарантування державою; демократизм
і соціальна спрямованість законодавчої діяльності; врахування громадської
думки; принцип верховенства права; своєчасність, системність, прогнозованість
та наукова обґрунтованість законодавчих рішень тощо.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Глобальні зміни у різноманітних сферах життєдіяльності людини та
створює численні виклики, які спонукають професіоналів до активної участі
в інноваційних перетвореннях, а запорукою виживання людства стає творча,
креативна діяльність особистості. Такою особистістю має стати викладач
закладу післядипломної педагогічної освіти, весь педагогічний персонал
закладу має забезпечити потреби слухачів у їх професійно-творчому
розвитку. Професіоналізація педагогічного персоналу закладів післядипломної
педагогічної освіти є нагальним позачерговим завданням системи сучасної
освіти. На сьогодні проблема формування професійного викладачаандрагога закладу післядипломної педагогічної освіти, який володіє
андрагогічною та акмеологічною компетентністю, готовністю до впровадження
нових технологій, креативністю, вмінням вести інноваційну, експериментальну
та дослідницьку роботу потребує позачергового вирішення.
У професіоналізації педагогічного персоналу закладів післядипломної
педагогічної освіти невід’ємною складовою є психолого-педагогічна підготовка,
яка є основою їх професійного розвитку і передбачає формування
загальнолюдських і ціннісних орієнтацій, комунікативних знань і умінь,
професійних компетенцій у сфері теорії вищої освіти й навчання.
Як зазначає М. Скрипник, [3] психолого-педагогічна підготовка для розвитку
професіоналізму науково-педагогічного працівника є органічною єдністю
загального, особливого й одиничного. Як загальне вона відображає
закономірності неперервної освіти і є складовою післядипломної педагогічної
освіти; як особливе – має свою специфіку, зумовлену психолого-педагогічними
аспектами діяльності науково-педагогічного працівника за різними науковими
галузями, необхідністю здійснювати науково-освітній вплив у професійній
діяльності; як одиничне – відображає залежність психолого-педагогічної
підготовки від сформованої системи практично-орієнтованих форм інтелекту
(«real-world» intelligence) викладачів, а також наголошує на наданні психологопедагогічній підготовці науково-педагогічних працівників культурологічного
характеру та ознак системності, що передбачає розробку інтегральнопраксеологічного підходу.
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Отже, професіоналізація педагогічного персоналу закладів післядипломної
педагогічної освіти здійснюється відповідно філософським, психологопедагогічним законам і закономірностям, що являє собою неперервний,
динамічний, поетапний, інтегративний процес професійного формування
і вдосконалення фахівця за індивідуальною освітньою траєкторією, що
забезпечує загальне та професійне становлення професіонала, його здатність до
інноваційно перетворювальної творчої діяльності.
У професіоналізації педагогічного персоналу закладів післядипломної
педагогічної освіти найбільшого успіху можна досягти, якщо організовувати
і здійснювати цей процес на основі закономірностей навчання дорослих –
суттєвих, об’єктивних, повторюваних зв’язків і залежностей, які виявляються
у процесі навчання дорослих. Як зазначає науковець Л. П’янківська, [2] важливу
роль у професійній діяльності займає мотивація. Вона є важливою
і незамінною умовою ефективного виконання професійних завдань
і досягнення поставлених цілей. Саме мотивований фахівець здатний
перебороти перешкоди у вирішенні поставлених перед ним задач. Здатність
самостійно отримувати необхідні знання й творчо їх застосовувати
у діяльності, мати інтерес, внутрішню установку на досягнення ефективності
результату й почуття власної відповідальності за результати власної праці –
сприяють його саморозвитку й кар’єрному зростанню. При досягненні
викладачем закладу післядипломної педагогічної освіти певного рівня
професіоналізації, при проходженні курсів підвищення кваліфікації,
досягнення певного соціального статусу та добробуту цілі та мотиви
професіоналізації зазвичай змінюються, але при цьому мотив досягнення
залишається найголовнішим.
Набуття педагогічним персоналом закладів післядипломної педагогічної
освіти важливих професійних рис залежить від індивідуальних особливостей
викладача. Ця закономірність, відмічає А. Марчук, [1] акумулює усі зв’язки
і залежності у процесі навчання дорослих й ґрунтується на них. Вона вказує
на важливість врахування у навчанні більш широкого спектра відмінностей й
індивідуального, й особистісного характеру. До індивідуальних особливостей
належать вік, стать, тип вищої нервової діяльності, стан здоров’я, стан
аналізаторів та інші характеристики природного, біологічного розвитку
людини. До особистісних відмінностей належать особливості характеру,
інтересів, мотивів, спрямованості, цінностей, досвіду, поглядів і переконань. Для
реалізації цієї закономірності професіоналізації педагогічного персоналу
закладів післядипломної педагогічної освіти застосовуються різні методи
виявлення індивідуальних особливостей викладачів, від простого спостереження
за поведінкою й діяльністю учасників, опитування, анкетування, до аналізу
продуктів їхньої індивідуальної діяльності, створення нескладних
експериментальних ситуацій природного характеру.
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Важливою закономірністю професіоналізації педагогічного персоналу
закладів післядипломної педагогічної освіти є активне залучення усіх
суб’єктів професіоналізації до співпраці. Прикладом плідної співпраці
з педагогічним персоналом Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського є утворена
«Майстерня андрагога», яка входить до мережі Центрів Освіти Дорослих,
створених науково-педагогічним персоналом відділу андрагогіки Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
«Майстерня андрагога» працює на засадах взаємодії з усіма структурними
підрозділами Інституту з метою забезпечення скоординованої діяльності
щодо розвитку компетентнісного потенціалу педагогічного персоналу
післядипломної педагогічної освіти у сфері професіоналізації.
Наступною закономірністю професіоналізації педагогічного персоналу
закладу післядипломної педагогічної освіти є практичне спрямування
підготовки на вирішення проблемних ситуацій у професійній діяльності
викладача закладу післядипломної педагогічної освіти. Проведені спільні
заходи у «Майстерні андрагога» спрямовані на формування практичних
умінь і навичок андрагогічної компетентності, що є необхідною складовою
професіоналізації педагогічного персоналу закладу післядипломної
педагогічної освіти.
Розвиток професіоналізму педагогічного персоналу закладів післядипломної
педагогічної освіти є відповіддю на виклики інноваційних процесів, які
відбуваються в системі освіти.
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ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ
Створення навчального контенту вважається однією з центральних
і найбільш трудомістких частин процесу розробки електронного курсу.
Детальне опрацювання, обговорення, узгодження та розміщення контенту
на платформі вимагає особливої уваги викладача та виключних навичок у
питанні підбору тих інструментів, за допомогою яких реалізуються
завдання створення ефективного освітнього контенту. У процесі створення
освітнього контенту необхідним є врахування мети та завдання курсу, які
знання необхідні для виконання завдань курсу, тобто базові теоретичні
знання, визначення понять, інформація з суміжних галузей науки; що
потрібно для виконання конкретного завдання, тобто наявність чек-листа,
шаблону документа; яку частину інформації слухачі можуть вивчати
самостійно у вигляді текстів, відео і аудіо лекцій; яка частина інформації
вимагає синхронного взаємодії з викладачем або групою; яку частину
програми можна вивчати в інтерактивному форматі (наприклад, інструкції
з встановлення програмного забезпечення).
При створенні матеріалів для електронного курсу важливо врахувати
особливості сприйняття цифрового контенту, у якому інформація засвоюється
ефективніше невеликими частинами - кілька відеолекцій по 15-20 хвилин
краще, ніж одна на 3 години. Крім того при створенні контенту для
електронного курсу необхідно пам’ятати, що чим більше інтерактивних
форматів застосовано у освітньому процесі, тим краще засвоюється матеріал:
он-лайн-тренажери, вікторини, симулятори підвищують залученість здобувачів
освіти, слухачів і роблять інформацію наочною.
Для створення освітнього контенту при виборі та оцінювання доступного
інструментарію викладач немає відштовхуватися від набору його функцій,
а від власних чітко сформульованих цілей і вимог щодо мети навчання
та контингенту. З огляду на актуальні тенденції електронного навчання
в системі післядипломної освіти, більшість з цілей і вимог до інструментарію
будуть збігатися у більшості викладачів. Серед цілей при виборі
інструментарію можна виділити наступні: адаптивність, яка надає можливість
простої і швидкої адаптації контенту під велику кількість різноманітних
пристроїв та платформ; мікронавчання, що надає можливості робити
електронні курси з великою кількістю коротких інтерактивних модулів
(різноманітний медіаконтент і навігація по ньому: відео, аудіо, інфографіка,
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інтерактивні схеми, кнопки); соціальне навчання і гейміфікація, за яких
інструмент повинен надавати можливість активного залучення слухачів
в процес навчання, а також взаємодії між ними і викладачем (блоги,
коментарі, чати, форуми, рейтинги, бали); безпека і адміністрування,
оскільки у системі післядипломної освіти особливо важливими є різні рівні
доступу до контенту і можливості управління ним; простота, оскільки над
контентом працюватимуть різні викладачі, тому інтерфейс інструменту
повинен бути максимально продуманим і зрозумілим та інтуїтивно
зрозумілим; потужність і кастомізація: під потужністю інструменту
розробника освітнього контенту розуміють спектр його функціональних
можливостей, а під кастомізаціею - можливість налаштування інструменту
під потреби.
Так інструменти для створення електронних курсів (Аdоbе Сарtіvаtе
(www.adobe.com), Аrtісulаtе Stоrylіnе 360 (https://articulate.com/360/storyline),
Аrtісulаtе Rіsе 360 (https://articulate.com/360/rise) та ін.) є сучасними
професійними продуктами для розроблення електронних курсів, у яких
функціональний набір роботи за допомогою компонентів - попередньо
встановлених блоків з кастомізованим вмістом, створення діалогових
тренажерів з можливістю розгалуження сценаріїв, спільна робота над
контентом, клонування курсів і обмін курсами між адміністраторами
програми, велика бібліотека шаблонів, різноманітність форматів контенту
(текст, відео, аудіо, анімація, веб-об'єкти і т. ін.), інструменти оцінювання та
перевірки знань (відкриті питання, питання з варіантами відповіді,
заповнення пропусків, співвідношення відповідей), просте завантаження
додатків у курс (документів, таблиць, презентацій і т. д.), публікація курсу
у системі управління навчанням LMS. Інструменти для створення
і оброблення відео- контенту, які допомагають зробити навчальні матеріали
наочними, емоційно привабливими і інтерактивними. Використовують для
створення відео уроків та інструкцій для блогів і дистанційних курсів,
в тому числі для мікро навчання, запису вебінарів. Найчастіше
використовуваними інструментами викладачами в системі післядипломної
освіти є Саmtаsіа (https://camtasia.en.softonic.com), Асtіvерrеsеntеr
(activepresenter.en.softonic.com),
Vyоnd
(www.vyond.com),
Роwtооn
(www.powtoon.com), Mооvly (www.moovly.com).
Прикладом застосування інструменту для створення і оброблення
відео- контенту в курсі «Створення професійного портфоліо педагога»
для об'єднання фрагментів теорії наскрізним наративом створено
мультиплікаційного героя Педагога Географії, який розповідає теорію
і демонструє інструменти для створення портфоліо на прикладі власного.
Програма Vyоnd дозволила оживити Педагога Географії і подати матеріал
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в форматі мультиплікаційних відеороликів і коміксів, створених за
авторськими сценаріями. За відгуками слухачів, мультфільми виявилися
елементами програми, які найбільше запам'яталися.
Таким чином правильно підібрані інструменти для організації дистанційного
навчання, створення контенту для електронних курсів дозволяють зробити
освітній процес педагогів максимально комфортним і ефективним. Головні
труднощі у виборі відповідних інструментів в тому, що не існує єдино
вірних рішень - все залежить від конкретних запитів і потреб: бюджету,
кількості слухачів у курсі, технічних можливостей викладачів і слухачів.
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ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО БІБЛІОТЕКАРІВ МЕРЕЖІ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Розуміння свого професіоналізму
є одним з найкращих задоволень
Люк де Клап’є де Вовенарг
Сьогодні у центрі уваги бібліотечної спільноти України є орієнтація на
цифровізацію, розкриття і популяризацію бібліотечних фондів через
запровадження у роботу дистанційних сервісів. Цифровізація, на думку
О. Онищенка, додала величезний позитивний і прогресивний поштовх, що
сприяв збагаченню інформаційної, культурно-виховної, комунікаційної
функції бібліотеки [4]. Саме тому до професійної компетентності бібліотекарів
нині висуваються найвищі вимоги, адже у нових умовах фахівці все частіше
стикаються з вирішенням складних завдань: опрацювання різних видів
інформації, постійне запровадження новітніх технологій по її збереженню,
зростаючі потреби користувачів у якісному обслуговуванні тощо.
Тобто, новий тип бібліотекаря – це інформаційний фахівець, який
у майбутньому матиме високий попит не тільки на вітчизняному ринку
праці, а і європейському та буде затребуваним упродовж усього свого
професійного життя. Н. Коржик виділяє десять компетентностей, які є
запорукою конкурентоспроможності сучасного спеціаліста, зокрема:
навчатися упродовж життя та самонавчатися, мати навики віддаленої
роботи та керування великими цифровими колекціями, бути кросфункціональним, регулярно удосконалюватися в ІТ-технологіях, бути
фахівцем у big date (аналіз і розподіл великих обсягів інформації), володіти
іноземними мовами [3, с. 12]. Як зазначає Н. Бачинська, національна вища
освіта, акумулюючи наукові та практичні досягнення вітчизняного та
світового бібліотекознавства, максимально орієнтується на прикладний
характер освітнього процесу [1, с. 17].
Розвиток бібліотек Національної академії наук України (НАН України) та
підвищення кваліфікації бібліотекарів постійно перебуває у полі зору провідних
фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) –
методичного центру для всієї мережі (Т. Добко, О. Клименко, Т. Кулаковська,
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К. Лобузіна, О. Онищенко, А. Свобода, Н. Смаглова, О. Сокур, Г. Солоіденко та
інші). Нині «накопичено значний досвід розбудови системи підвищення
кваліфікації бібліотекарів для вирішення як першочергових завдань, так
і удосконалення організації роботи на випередження запитів суспільства»
[2, с. 60].
Бібліотеки наукових установ НАН України активно розробляють власні
орієнтири інформаційної, наукової, освітньої та культурної роботи.
Завдання цих книгозбірень – задовольняти інформаційні потреби науковців
і спеціалістів, формуючи вузькоспеціалізовані фонди та концентруючи
відповідні ресурси, створюючи тематичні бази даних, бібліографічні
покажчики, електронні виставки тощо. Зміст бібліотечної роботи постійно
оновлюється, і ця тенденція зберігатиметься і надалі. Бібліотеки поступово
автоматизують усі технологічні процеси – від комплектування фондів до
видачі документів користувачу. Головною метою всіх новацій є ефективне,
якісне та комфортне обслуговування користувача-науковця. Для цього
створюються електронні каталоги, формуються тематичні бази даних,
впроваджується автоматизація внутрішньобібліотечних процесів та
обслуговування користувачів.
Кваліфіковані бібліотекарі наукових бібліотек академічних установ
у межах фахових компетенцій обізнані також у вузькогалузевих питаннях
діяльності інститутів та наукових інтересів провідних науковців. Важливими є
знання щодо автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем, які сьогодні
застосовуються; володіння інформаційними технологіями для забезпечення
якісного обслуговування; особиста здатність аналізувати, оцінювати,
порівнювати, структурувати інформацію, логічно мислити, працювати
в команді, розв’язувати проблеми різного ступеня складності, проявляти
ініціативу та бути готовим систематично вчитися та підвищувати рівень
своєї кваліфікації.
Сьогодні невідворотнім є процес інтеграції нашої країни до ЄС, тому
актуалізується знання іноземних мов. Адже чим складніші завдання може
вирішувати фахівець, тим вищою компетентністю він володіє, а отже є
затребуваним у ланцюжку забезпечення наукового процесу. Війна, складні
суспільно-політичні процеси, які сьогодні відбуваються на її тлі,
спонукають бібліотекарів академічних установ проявляти компетентність
і у популяризації національно-патріотичної літератури через оформлення
тематичних виставок, організацію презентацій, зустрічей тощо.
Отже, серед першочергових якостей сучасного бібліотекаря академічної
установи виділимо такі: уміння навчатися і працювати в умовах постійного
зростання інформаційного потоку та цифрова грамотність. Ми погоджуємося
з думкою О. Онищенка, що стратегічним орієнтиром конкурентоздатності
бібліотек виступатиме досконала модель цифрової бібліотеки та
компетентного бібліотекаря [4, с. 9].
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ
ЯК ФАКТОР ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУЮЧОЇ ОСВІТИ.
Модернізація і інноваційний розвиток - єдиний шлях, який дозволить
Україні стати конкурентним суспільством у світі 21-го століття, забезпечити
гідне життя усім нашим громадянам. Сучасна освіта широко впроваджує
новітні технології у навчальний процес. І це є об′єктивний, новий етап
в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до процесу
природного розвитку дитини.
Мета статті – підвищення компетентності та культури учасників медіаосвіти.
Розвиток нових інформаційних і комунікаційних технологій привертає
увагу до поглибленого аналізу переваг і ризиків їх використання в навчальному
процесі. Комп'ютеризація дошкільних і шкільних установ, незважаючи на
усі її достоїнства, пов'язана з рядом серйозних проблем: по-перше, це
зростання об'ємів учбової інформації, підвищення зорового, психоемоційного
і статичного навантаження; по-друге-необхідність забезпечення навчального
процесу здоров′язберігаючими освітніми технологіями, шкільного середовища
сучасними медіа-освітніми приладами, які повинні відповідати світовим
стандартам якості. Достоїнства медіа-навчання безперечні, але робота
з електронними пристроями небезпечна для здоров'я дітей: це медичні
і психологічні проблеми, які необхідно знати, враховувати і, по можливості,
уникати в процесі навчання та життя. Основними чинниками шкідливого
впливу медіа-технологій на організм людини є: напруга зору; концентрація
уваги; необхідность довгий час проводити в одному положенні; дія на
психіку; випромінювання і ін. [2].
Велике зорове навантаження пов'язане із незвичним характером
зображення на моніторі, необхідністю роботи очей на близькій відстані та
з утрудненнями в роботі акомодації апарату ока. У розвинених країнах
активні комп'ютерні користувачі дуже велику увагу приділяють відновленню
здоров'я: вправам для очей, фізкультурним паузам, правильному харчування,
прийому вітамінів та часу користування приладами ін. [2]. Навантаження на
опорно-руховий апарат обумовлене обмеженою позою, яка: перешкоджає
вільному руху грудної клітки, (утруднює дихання, яке може викликати
у дітей напади кашлю, а згодом привести до розвитку астми); сприяє
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виникненню болі в м'язах шиї, спини і плечах, руках, а надалі до розвитку
викривлення хребта, сколіозу, остеохондрозу і ін. [3]. Психічне навантаження
викликає: комп'ютерну тривожність, стрес, аутизацію, комп'ютерну та
інтернет – залежность та ін. Тривала робота за комп'ютером вимагає
анітрохи не менше уваги і зосередженості, чим водіння автомобіля.
А багато комп'ютерних ігор викликають навіть більшу напругу.
Психологічне здоров'я є не лише передумовою емоційного і фізичного
благополуччя дитини, але і неодмінною умовою хорошої шкільної
успішності, а також наступної соціалізації. Саме психологічне здоров'я
забезпечує можливість розвитку дитини протягом усього життя.[3]
Наш організм щодня наражається на дію декількох різних електромагнітних
полів одночасно або послідовно. Така дія позначається передусім на
нервовій, імунній, ендокринній і репродуктивній системах, зміни функцій
яких припускають несприятливі наслідки для організму. Біологічний ефект
електромагнітного випромінювання (ЕМВ) в умовах тривалої багаторічної
дії накопичується, в результаті можливий розвиток віддалених наслідків
(дегенеративні процеси центральної нервової системи, рак крові (лейкоз),
пухлини мозку, гормональні захворювання). [1-3]. Отримані факти змусили
ВООЗ визнати загрозу впливу електромагнітних полів, навіть відносно
слабкого рівня, основною для здоров'я і життя людини. Розбіжність думок
дослідників відносно негативного впливу випромінювання, яка панує
останнім часом, свідчить про недостатню вивченість проблеми не лише
наявності випромінювання від моніторів, але і наслідків його дії на організм
людини.
Сучасні комп'ютери, відповідні світовим стандартам якості, по рівню
електромагнітного випромінювання стоять приблизно нарівні з телевізором,
монітор комп'ютера має вищі технічні характеристики, але працювати
з ним користувачеві доводиться на ближчій відстані. Тому вплив на
стомлюваність зору вони чинять приблизно однаковий або комп'ютер навіть
трохи виграє в цьому питанні. І стомлення ваших очей до кінця дня є
результатом сукупного часу, проведеного за телевізором і комп'ютером,
мобільним телефоном, планшетом. Недарма усі розвинуті країни світу
обмежують контакти дітей з гаджетами, в ДСанПиНах навіть обумовлений
час використання. З метою зменшення навантаження ЕМВ дітям у межах
навчального закладу заборонено користуватися мобільними телефонами [1].
Потрібна роз'яснювальна робота з батьками про неприпустимість
безконтрольного використання дітьми комп'ютерів та інших електронних
пристроїв. Дитячий організм має більшу чутливість до ЕМВ, ніж дорослий;
мозок дітей має велику схильність до накопичення несприятливих реакцій
в умовах повторних опромінень, ЕМВ впливає на формування процесів
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вищої нервової діяльності у школярів-користувачів ПК. Спостерігалася
більше виражена напруга функціонування серцево-судинної і дихальної
систем, а також збільшилось число дітей з різко дисгармонійним фізичним
розвитком, надмірною масою тіла і станом напруги адаптаційних
механізмів. Особливе значення має попередження цих несприятливих явищ
для школярів, оскільки в цьому віці процес зростання і розвитку йде
найінтенсивніше і організм надзвичайно чутливий до дії різних чинників
середовища [1-3]. Дослідження функціонального стану центральної нервової,
серцево-судинної і зорової систем у учнів в динаміці за 5 років показали, що
міра стомлення дітей на заняттях з комп'ютерами залежить, в першу чергу,
від безперервної тривалості занять [3]. Дитина сьогодні не лише в школі, але
і удома оточена різними телекомунікаційними пристроями. Світ рухається до
інформаційного суспільства, але у всьому потрібно знати міру і уникати
крайнощів. Найчастіше діти, не контрольовані батьками, переходять усі грані
і проводять за комп'ютером увесь вільний час (це властивіше дітям шкільного
віку).
Турбота про здоров'я учнів - не добре побажання, а обов'язок кожної
школи, кожного вчителя. Формування в учнів відповідальності, у тому
числі і за своє здоров'я - виховний процес, який слід розглядати як одне
з найважливіших завдань установ освіти. Для системи освіти це завдання
трансформується в імператив використовувати для досягнення цієї мети ті
технології, якими якраз і повинен володіти педагог: здоровʹязберігаючі
освітні технології та компетентнісний підхід до питань збереження здоров'я.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ТА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНТЕРНЕТ БІЗНЕСУ З ТАРГЕТОВАНОЮ РЕКЛАМОЮ.
Перевага інтернет-реклами над традиційними каналами полягає в легкому
впливі на певні цільові аудиторії. Цільова аудиторія будь-якого бренду
проводить в соціальних мережах мінімум декілька годин на день. Тому
сучасні піарники надають перевагу саме рекламі у Facebook, Instagram та
інших соціальних мережах, адже це дозволяє суттєво підвищити прибуток
від бізнесу. Але без правильного налаштування рекламної кампанії для
охоплення цільової аудиторії майже неможливо якісно просунути бренд.
На допомогу приходить таргетована реклама, яка здатна підвищити
кількість продажів, прибуток та зацікавити нових користувачів.
Таргетована реклама - це реклама, спрямована на цільову аудиторію, яка
відповідає певному набору вимог, заданому рекламодавцем.
Метою доповіді є дослідження процесу запуску таргетованої реклами,
причин посилення її популярності в якості інструменту маркетингових
комунікацій та надання практичних рекомендацій для її ефективного
впровадження та використання в CRM-системах інтернет бізнесу.
Відповідно до поставленої мети були сформовані та виконані такі задачі:
1) проаналізувати таргетинг як інноваційний рекламний інструмент
сучасного маркетингу;
2) визначити основні переваги та недоліки таргетованої реклами в інтернет
магазині;
3) розробити оптимізацію;
4) дослідити ефективність впровадження таргетингу.
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АРХІВУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЄС У ЦИФРОВОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ТА ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Згідно традиційної моделі, установи GLAM - галереї, бібліотеки, архіви
та музеї - як інститути пам’яті зберігають наш культурний і науковий
доробок та передають знання і культурні практики суспільству. У той час
як заклади GLAM, як і раніше залишаються незамінними у задоволенні
потреби людей в пошуку інформації, технологічна еволюція все далі втягує
їх в «інфосферу», яка стрімко розширюється.
Враховуючи велике значення GLAM в підтримці суспільного надбання
від імені громадян, вони повинні дотримуватися ряду загальних принципів.
Ці принципи необхідні для збереження чіткого розуміння суспільного
надбання і забезпечення продовження його функціонування в технологічному
середовищі мережевого інформаційного суспільства.
Ще у 2002 році ЄС почав втілювати політику відкритої культури. З тих
пір Європейська комісія постійно підкреслювала, що матеріали, які є
суспільним надбанням, повинні залишатися в суспільному надбанні після
оцифровки на підставі різних офіційних документів та ініціатив. До них
відносяться: фінансування Європейською комісією і координування
Фондом відкритих знань OpenGLAM; ініціатива Європейської комісії
«Електронні бібліотеки» (2005 р.); запуск Europeana (2008 г.); Рекомендації
комісії ЄС від 27 жовтня 2011 р. щодо оцифрування і онлайн-доступу
культурних матеріалів і збереження в цифровому вигляді (2011/711/EU);
рішення комісії ЄС від 22 лютого 2019 року про прийняття Creative
Commons в якості відкритої ліцензії відповідно до політики повторного
використання Європейської комісії.
Незважаючи на послідовну відкриту позицію Європейської комісії,
в звітах, які держави-члени ЄС подають кожні два роки про виконання
Рекомендацій 2011 р., відзначалися численні перешкоди для публікації
матеріалів, підкреслювалось, що відкриті колекції як і раніше є швидше
винятком, ніж правилом.
Ці звіти та інші офіційні програмні документи незмінно підкреслюють
необхідність більшої правової визначеності щодо прав інтелектуальної
власності на оцифровані матеріали.
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Крім того, поширилась практика щодо авторських прав на неоригінальні
репродукції творів, що є суспільним надбанням. Протягом деякого часу
були відсутні обов’язкові юридичні повноваження щодо того, чи є
репродукції творів суспільного надбання, такі як фотографії картин
суспільного надбання, досить оригінальними для надання їм власного
авторського права. Через це установи GLAM змогли побудувати бізнесмоделі, засновані на заяві про авторські права на репродукції, що є
суспільним надбанням, і стягування з населення плати за використання
зображення. Таке використання призводить до виключення доступу публіки
до творів мистецтва, які не захищені авторським правом, що суперечить
логіці закінчення терміну дії авторських прав і переходу творів в суспільне
надбання. Така практика спричинила те, що німецькі музеї подали до суду
на Вікіпедію за розміщення репродукцій творів суспільного надбання
в рамках Wikimedia Commons. У 2018 році Суд вищої інстанції Німеччини
ухвалив, що фотографічні репродукції картин з суспільного надбання не
відповідають стандарту ЄС щодо захисту авторських прав і визнав захист
суміжних прав відповідно до німецького законодавства [1].
Директива (ЄС) 2019/790 Європейського парламенту і Ради від 17 квітня
2019 року про авторське право і суміжні права на єдиному цифровому
ринку (Директива DSM) закріпила статтею 14 заборону будь-кому заявляти
нові права на будь-які носії, створені в процесі відтворення твору
образотворчого мистецтва, за винятком випадків, коли чітко дотримується
поріг авторського права ЄС [2]. Фактично, стаття 14 Директиви DSM скасовує
рішення Німеччини і виключає визнання аналогічних прав у засобах масової
інформації для відтворення іншими державами-членами ЄС.
Директива DSM не визначає, що таке твір образотворчого мистецтва. Це
викликає сумніви щодо застосування ст. 14 до відтворення творів дизайну
архітектури та карт, які також віднесені до творів образотворчого мистецтва
в деяких державах-членах. Проте, у ст. 2 (1) Бернської конвенції про
охорону літературних і художніх творів перераховано різні об’єкти, які
належать до цієї категорії (малюнки, твори живопису, архітектури,
скульптури, гравюри і літографії). У всякому разі, Бернська конвенція
вказує, що термін «твори образотворчого мистецтва» не слід тлумачити
занадто вузько.
Незважаючи на те, що ст. 14 є одним з найбільш недвозначних положень
Директиви DSM, у GLAM все ще є деяка свобода дій, щоб спробувати
забезпечити найкраще виконання цього положення. Хоча ст. 14 прямо
застосовується тільки до творів образотворчого мистецтва, ніщо не заважає
державам-членам застосовувати більш широке положення, що охоплює
будь-які типи творів. В іншому випадку матеріали, отримані в результаті
відтворення книги, малюнка, нот, рукопису, карти або інших важливих
творів, що є суспільним надбанням, не підпадають під дію ст. 14.
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Таке перенесення ст. 14 в широкому сенсі ще більше поліпшить
збереження культурної спадщини, оскільки проблема присвоєння творів, що
є суспільним надбанням, і захисту неоригінальних репродукцій, безумовно,
не обмежується тільки візуальними творами. Сподіваємося, що при хорошій
реалізації в національних правових системах стаття 14 надасть установам
GLAM інструмент для розширення і полегшення доступу до творів, що
знаходяться в суспільному надбанні, і поліпшення збереження культурної
спадщини в усьому ЄС.
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ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ІННОВАЦІЙ ТА ЇЇ МАЙБУТНІ ЦІЛІ
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ВІЙНИ В УКРАЇНІ
Російська військова агресія проти України триває, але всі експерти
одностайно закликають планувати відновлення української економіки вже
сьогодні.
Ефективна реконструкція та модернізація української промисловості,
інфраструктури, об’єктів соціальної та комунальної сфери може бути
забезпечена лише на основі науково-технологічного поступу та активізації
інноваційної діяльності підприємств за умови політичної, фінансової,
консультативної підтримки, зокрема з боку Європейського Союзу (ЄС).
Це актуалізує завдання розширення та поглиблення співробітництва України
з ЄС у сфері досліджень та інновацій – ключовій з точки зору забезпечення
національної безпеки та конкурентоспроможності країн у довгостроковій
перспективі.
Співпраця сторін у цій сфері набуває особливої нагальності наразі
у зв’язку з, по-перше, поданням Україною заявки на членство в ЄС та
одержанням позитивних сигналів щодо цієї ініціативи від керівництва
Європейської комісії та окремих країн-членів ЄС, зокрема Польщі та країн
Балтії. По-друге, широкої підтримки української науково-освітньої спільноти
академічними організаціями та закладами вищої освіти ЄС та інших
цивілізованих країн світу. Цьому значною мірою сприяють процеси
цифровізації, які значно прискорилися через пандемію коронавірусу,
а наразі відкривають перед українськими науковцями і освітянами додаткові
можливості співпраці з іноземними колегами.
Усе вищезазначене спричиняє необхідність глибшого розуміння витоків,
історичної ретроспективи та майбутніх цілей європейської інтеграції у сфері
досліджень та інновацій в умовах цифрової трансформації світової економіки та
формування нової історичної реальності через війну в Україні.
Ідея європейської інтеграції сама по собі є широкою і не обмежується
суто економічним чи політичним сенсами. Незважаючи на те, що утворення
ЄС має своїм корінням економічну інтеграцію, а його історія веде свій
початок з Європейського об’єднання вугілля та сталі (ЄОВС), країни-члени
ЄС виражають рішучість у сприянні сталому розвитку об’єднаної Європи
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«на основі збалансованого економічного зростання та стабільності цін,
висококонкурентної соціальної ринкової економіки, спрямованої на повну
зайнятість та соціальний прогрес, а також на високий рівень захисту та
покращення якості навколишнього середовища» (стаття 3 Договору про ЄС) [1].
Реалізація таких намірів потребує наукового забезпечення та міцного
інноваційного підґрунтя.
Слід зазначити, що фундамент європейської інтеграції у сфері
досліджень та інновацій було закладено ще на початку створення ЄС.
Ідеться насамперед про вищезгадане Європейське об’єднання вугілля та
сталі й Європейську спільноту з атомної енергії (Євратом). Остання була
заснована у 1957 р. під впливом досягнутих успіхів ЄОВС рішенням усіх
шістьох країн-членів (Францією, Західною Німеччиною, Італією, Бельгією,
Нідерландами та Люксембургом) поширити західноєвропейську інтеграцію
на інші галузі економіки. Тож можна говорити, що ЄОВС і Євратом
поклали початок науковому й технологічному співробітництву
європейських країн у вугледобувній галузі, сталеливарній промисловості
та ядерній енергетиці.
Ширша наукова співпраця між країнами розпочалася із запуском першої
Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій (далі – Рамкова програма)
у 1984 р. На той час до шістьох країн-засновниць ЄОВС приєдналися ще
чотири країни – Велика Британія, Данія, Ірландія та Греція. Разом вони
започаткували потужний фінансовий інструмент підтримки досліджень
і розробок майже в усіх галузях знань. Загалом у ЄС було прийнято дев’ять
Рамкових програм, зокрема остання «Горизонт Європа» (2021-2027 рр.) –
наймасштабніша із бюджетом 95,5 млрд євро. Сумарно на виконання
восьми Рамкових програм протягом 1984-2020 рр. було витрачено близько
200 млрд євро. Тому цілком закономірним видається досягнення багатьма
країнами-членами ЄС високого рівня розвитку науки.
Водночас з позиції інноваційності ЄС все ще відстає від основних
глобальних конкурентів. За даними Європейського інноваційного табло,
Південна Корея є найбільш інноваційною країною світу і у 2021 р.
випередила ЄС за рівнем продуктивності національних інноваційних
екосистем на 21%. Поступається ЄС в інноваційності й Австралії, Канаді,
США та Японії [2]. Завдання підвищення цього рівня пріоритезується
Рамковими програмами та ще одним проєктом Європейської комісії –
Європейським дослідницьким простором, покликаним сформувати єдиний
загальноєвропейський ринок ідей, знань, досліджень та інновацій. З їхньою
допомогою ЄС намагатиметься до кінця 2027 р. досягти таких цілей:
налагодити успішний трансфер результатів досліджень і розробок в інноваційні
продукти та послуги, досягти обсягів фінансування науки у розмірі 3%
ВВП, підвищити якість наукових досліджень та інноваційної діяльності по
всьому ЄС при дотриманні гендерної рівності в дослідженнях та інноваціях.
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В умовах військової агресії РФ проти України, наслідками якої стануть
міграційна, продовольча, енергетична, економічна кризи, які торкнуться не
лише ЄС, а усього світу, досягнення намічених цілей ускладнюється.
Передусім кризові процеси можуть позначитися на обсягах фінансування
науки з боку бізнес-структур та комерціалізації результатів досліджень
і розробок. Водночас продовження зваженої цифрової трансформації
економіки ЄС сприятиме скорішому подоланню кризи завдяки спрощенню
здійснення торгових операцій, зниженню трансакційних витрат, покращенню
комунікацій та формуванню інноваційних мереж, одержанню доступу до
глобальних ринків через цифрові платформи. До усіх цих процесів потрібно
залучати українських фахівців, українські організації для їхнього навчання,
освоєння ними європейських практик розробки та використання цифрових
технологій, аби потім вони могли застосувати набуті знання, досвід і
навички на благо технологічно-цифрової реконструкції своєї Батьківщини.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
В УМОВАХ АГРЕСІЇ НА УКРАЇНУ
В сучасних умовах важливе значення набуває розробка стратегій
розвитку готельно-ресторанного бізнесу, особливо в умовах агресії на
Україну. Актуальність проблематики посилюється тим, що в країні
почастішали кризи та пандемії, які негативно позначилися на діяльності
цього сектору економіки.
Проблемами стратегічного розвитку займалися дослідники: Чепурда Г. М. [1],
Декалюк О.В. [3], Завідна Л. Д. [4], Полінкевич О.М. [2; 5–7], Ліпич Л.Г. [7],
Камінські Р. [7].
Метою роботи є розробка стратегії розвитку готельно-ресторанного
бізнесу в умовах агресії на Україну.
Стратегія розвитку готельно-ресторанного бізнесу у праці [6, с. 27]
базуватися із двох складових: стратегія утримання позитивного іміду на
ринку та стратегія подолання наслідків пандемії COVID-19. В сучасних
умовах варто до цих двох стратегій додати ще стратегію відновлення або
відродження через агресію на Україну та військові дії. Стратегія
відновлення має базуватися на новітніх досягненнях та європеському
досвіді. Зокрема, мають використовуватися інтелектуальні системи
управління процесом обслуговування, розумний підхід в освітленні, новітні
тематичні будівлі (хатки, грибочки, кораблі тощо), роботизація праці,
смарт-технології, клієнтоорієнтованісіть у всіх рішеннях, використання
відновнх джерел енергії, безготівкові операції, електронні меню та карти.
В приміщеннямх повинні бути розроблені електронні сервіси пересування,
бомбосховища, системи захисту та безпеки здоров’я, віртуальні тури. Останні
допоможуть привернути увагу клієнтів до самого закладу та сприятимуть
поширенню його послуг серед цільової аудиторії. Варто звертати увагу та
безпекові технології, які уможливлять створення безпечних умов перебування в
готельно-рексторанних комплексах. Розробка стратегії розвитку готельноресторанного бізнесу повинна містити такі етапи: 1) декомпозиція проблеми,
2) визначення потреб та цінностей клієнтів, 3) побудова структури проблем, які
мона вирішити для клієнтів через готельно-ресторанний бізнес, 4) оцінювання
переваг та ризиків, 5) синтез пріорітиетів, 5) оцінка узгодженості результатів,
6) висновки та рекомендації щодо прийняття рішень.
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Таким чином, стратегія розвитку готельно-ресторанного бізнесу має
базуватися на трьох базових стратегіях: утримання іміджу, подолання криз
та пандемій, відродження. Її розробка міє проходити шість етапів, серед
яких є головним визначення потреб та інтересів клієнтів та розкриття
меназму їхнього задоволення через відвідування готельно-ресторанних
комплексів.
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Розвиток цифрових технологій та їх ефективна імплементація у економічну
діяльність держави визначають її подальший стратегічний розвиток. Це
питання стає особливо актуальним зважаючи на надзвичайно складну
соціально-економічну ситуацію в Україні спричинену повномасштабними
воєнними діями, що охоплюють усю територію держави. Відтак, необхідність
збереження та відновлення економічного потенціалу у значній мірі
визначається здатністю інтегруватися у сферу цифрових технологій, що
дозволяють забезпечити прозоре та ефективне управління, активізувати
електронну комерцію, зберегти та підвищити продуктивність виробництва,
інтегруватися у світові ланцюги доданої вартості тощо. Цифровізація є
невід’ємним елементом сталого розвитку та подальшого післявоєнного
відновлення економіки України.
Одним із пунктів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є
нормативно-правове наближення у сфері телекомунікаційних послуг, що
дозволить інтегруватися у єдиний цифровий ринок, зокрема у секторах
електронної комерції, телекомунікації та довірчих послуг. Перевагами від
інтеграції для України стають:
 зниження трансакційних та торговельних витрат у торгівлі товарами
та послугами з країнами ЄС;
 підвищення ефективності та продуктивності роботи бізнесу;
 активізація та зростання двосторонньої торгівлі цифровими послугами
між Україною та ЄС;
 розвиток цифрової інфраструктури України;
 підвищення якості послуг та захист прав споживачів тощо.
Із підписання Угоди про асоціацію у 2014 р. та її економічної частини
(Угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС
(ПВЗВТ)) у січні 2016 р., відбулося зростання обсягів експорту комп’ютерних та
інформаційних послуг з України до ЄС. За період 2013-2020 рр. середньозважений
темп росту комп’ютерних послуг становив 118,4%, інформаційних – 132, 0%,
у секторі телекомунікаційних послуг навпаки спостерігається зниження темпу
росту до 89,7%, що частково зумовлено трансформацією ринку послуг та
зниженням використання обсягів використання послуг телефону, телексу тощо.
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Рис. 1. Експорт цифрових послуг до ЄС за період 2013-2020 рр., тис. дол. США*

*Складено автором за даними [1].

Зростання обсягів та темпів росту експорту цифрових послуг з України
вказує на їх конкурентоспроможність на міжнародному ринку. Як бачимо
з рис. 1, відбувається позитивна динаміка зростання частки експорту
цифрових послуг до ЄС після підписання Угоди. У період післявоєнної
відбудови цифровий ринок та сектор ІКТ можуть стати локомотивом
розвитку економіки у напрямку її модернізації на інноваційних та
високотехнологічних засадах.
У довоєнний період прогнозувалося, що поступове наближення
цифрового розвитку України до рівня ЄС у рамках інтеграції до Єдиного
цифрового ринку ЄС позитивно вплине на двосторонню торгівлю між
Україною та ЄС, зокрема зростанням експорту з України до ЄС товарів –
на 11,8-17% (2,4-3,4 млрд дол. США), послуг — на 7,6-12,2% (302,5-485,5
млн дол. США), на зростання продуктивності та ВВП України – на
2,4-12,1% (3,1-15,8 млрд дол. США), добробуту громадян — на 3,6-7,8% [2].
Інтеграція у цифровий ринок ЄС дасть можливість брати участь
у програмах фінансової підтримки підприємств Digital Europe (з бюджетом
7,6 млрд євро) та залучати ресурси для фінансування проєктів за напрямами
суперкомп'ютер, штучний інтелект, кібербезпека, цифрові навички,
використання цифрових технологій в економіці та суспільстві тощо [3].
Крім того, усунення бар'єрів для транскордонної цифрової торгівлі з ЄС
підвищить загальну ефективність зовнішньоторговельних відносин, спростить та
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здешевить вартість транскордонних електронних транзакцій, покращить
транскордонний доступ до онлайн-ринків та інноваційних цифрових
продуктів і послуг для бізнесу та споживачів, що стане особливо важливим
у період післявоєнного відновлення економіки.
У воєнний період використання цифрових комунікацій стає ефективним
інструментом, що дозволяє налагоджувати управлінські процеси у соціальноекономічній сфері, а подальший розвиток цифрової економіки стане
важливим фактором післявоєнного відновлення держави, що дозволить
швидше залучати інвестиційні та грантові кошти, зокрема і з ЄС, прозоро та
ефективно їх використовувати.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Тривалий час науковці різних країн намагаються винайти шляхи
побудови оптимальної моделі розвитку суспільства. Основний акцент, як
правило, робиться на досягненні економічного розвитку та благополуччя,
що не може не позначатися на стані навколишнього середовища. Публічне
проголошення важливості екологічної складової та проблем ресурсного
забезпечення потреб людства було зроблено в роботі «Межі зростання»
колективом вчених під керівництвом Д. Медоуза у 1972 р. [1]. Виходячи
з математичних моделей Дж. Форрестера, неминучість зміни клімату,
стихійних лих, деградації сільськогосподарських угідь, виснаження
природних ресурсів, дефіциту продовольства, при дотриманні існуючих
тенденцій зростання населення і споживання, темпів зростання світової
економіки, зростаючих темпів зростання світової економіки, неминучості
зміни клімату, природних катаклізмів, вичерпання природних ресурсів,
дефіциту продовольства. і забруднення навколишнього середовища доведено.
Для того, щоб розглянути «межі економічного зростання», вчені проголошують
необхідний перехід до свідомого споживання та системного мислення, введення
концепції «нульового економічного зростання». У моделі були використані
методи системної динаміки, що дозволило розглянути складність побудови
нелінійних систем. У той же час розроблені моделі мали ряд обмежень: не
враховувалися результати теоретичних та емпіричних досліджень суміжних
галузей досліджень, ускладнення ідентифікації моделі та високий ступінь
агрегації показників, відсутність верифікації відповідності. частка виявлених
залежностей. Проведено було багато наукових досліджень та запропоновано
різні шляхи вирішення проблем органічного, збалансованого розвитку
суспільства. У 2015 році Генеральна Асамблея ООН розробила 17 цілей сталого
розвитку як «план кращого та більш сталого майбутнього для всіх» [2, 3].
Концепція та практика циркулярної економіки заслуговують пильної уваги,
оскільки вона може відкрити нові можливості для торгівлі та створення
робочих місць, допомогти пом’якшити наслідки зміни клімату та допомогти
зменшити витрати на прибирання та переробку як у розвинених, так
і в країнах, що розвиваються.
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Перехід до циркулярної економіки потребує систематичних інновацій,
включаючи нові інноваційні моделі фінансування, партнерства, бізнесмоделі та тісну інтеграцію принципів Індустрії 4.0 [4]. Індустрія 4.0
пропонує великі можливості для створення циркулярної економіки, в якій
продукти повторно використовуються, переробляються та переробляються.
Індустрія 4.0 – це зміна парадигми від централізованого до децентралізованого
розумного виробництва та виробництва та стосується комп’ютеризації
виробництва. Компанії все частіше застосовують інноваційні рішення,
у тому числі через «Інтернет речей» (IoT), хмарні обчислення, мініатюризацію та
3D-друк, які забезпечать більшу сумісність та гнучкість промислових
процесів, а також автономне та інтелектуальне виробництво.
Зменшення впливу за рахунок конструкції. Технології Індустрії 4.0
забезпечують постійний зворотний зв'язок від етапів виробництва та
використання до проектування та будівництва. Ці знання можуть допомогти
покращити існуючі продукти (з точки зору довговічності, шляхом
переробки деталей або процесів, які виявляють несподівані недоліки під час
фази використання). Окрім того, нові продукти можна вдосконалювати на
основі цих даних і використання технологій Індустрії 4.0. Застосування
штучного інтелекту може допомогти прискорити процеси проектування
та створення прототипів, а також надати нові варіанти та пропозиції
щодо ресурсо- та енергоефективного проектування на основі обробки
великих наборів даних. Таким чином, вважаємо, що активне запровадження
інформаційно-комунікаційних технологій Індустрії 4.0 сприятиме
формуванню моделі циркулярної економіки задля досягнення збалансованого
розвитку суспільства.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Meadows D., Meadows D., Randers J., Behrens W. The limits to growth.
A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind.
Universe Books, New York. 1972. 211p.
The 17 Goals of Sustainable Development. URL: https://sdgs.un.org/goals
[Accessed 20 March 2022].
Dantas, Thales & Souza, Eduarda & Destro, Iuri & Hammes, Gabriela &
Rodriguez, Carlos & Soares, Sebastião. How the combination of Circular
Economy and Industry 4.0 can contribute towards achieving the Sustainable
Development Goals. Sustainable Production and Consumption. 2021. № 26.
213-227.
Skorobogatova N. Ye. Competitiveness of Ukraine in Industry 4.0: problems
and prospects. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи,
механізми, ефективність : зб. наук. пр. XVI (XXVIII) Міжнар.наук.практ.конф.,
12-13
березня
2020
р.
Київ.
URL:
http://istc.kpi.ua/proc/article/viewFile/198681/198868. [Accessed 20 March 2022].
158

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі
УДК 796.01.004

Снагощенко Л.В.
Аспірантка кафедри теорії та методики фізичної культури,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка,
м. Суми, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У сучасних умовах стрімкого науково-технічного прогресу, суцільної
інформатизації та комп’ютеризації суспільства, виникає нагальна
необхідність інформатизації та цифрової модернізації вітчизняної системи
освіти. Нині освітній процес у закладах вищої освіти (ЗВО) неможливий без
застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Здобувачі
вищої освіти повинні вміти самостійно і активно працювати з інформацією,
з різноманітними ресурсами та джерелами інформації, відноситися до неї
критично, знаходити раціональні засоби орієнтації в них, застосовувати їх
у залежності від мети й завдань своєї діяльності.
У процесі вирішення цих проблем здобувачам вищої освіти взагалі
та майбутнім вчителям фізичної культури, зокрема, необхідно шукати
нові ефективні форми, методи та засоби навчання. Адже зачасти
використовуючи лише традиційні методи навчання, вирішити проблеми, що
виникають на сучасному етапі, неможливо. Саме тому спрямованість
навчання на використання ІКТ як високоефективного способу навчання
не лише забезпечує підвищення рівня професійної підготовки майбутніх
фахівців з фізичної культури та спорту, але й суттєво впливає на їхню
мотиваційну сферу, зумовлюючи формування пріоритетних професійних
і навчально-пізнавальних мотивів навчання, надає можливість індивідуалізації
процесу навчання руховим умінням та навичкам, робить освітній процес
більш інтенсивним, що призводить до підвищення ефективності навчальнотренувального процесу й забезпечує успішність оволодіння професійними
знаннями та вміннями. У зв’язку з цим, використання новітніх ІКТ у навчанні,
варто розглядати як найважливішу складову фундаментальної підготовки
кваліфікованих фахівців з фізичної культури та спорту.
Процес підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема майбутніх учителів
до використання ІКТ у навчальному процесі розглядались у роботах
О.Бугайова, С.Гончаренка, О.Кабардіна, Є.Коршака, Б.Миргородського,
Б.Перкальскіна, М.Шахмаєва. Нині існує чимало досліджень, присвячених
застосовуванню ІКТ у галузі фізичної культури і спорту (В. Ашанін,
П.Бурко, В.Галазюк, І.Демчучена, Ю.Драгнєв, Л. Іващенко, С. Канішевський,
Р.Клопов, В.Коваль, Н. Наумова, І. Огірко, Н. Страшко, А. Сущенко,
В.Темченко, В.Філенко, Н.Чухланцева та ін.).
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Дослідниками запропоновано широкий спектр комп’ютерних програм
для багатьох напрямів фізичного виховання, які мають оздоровчу,
навчальну, тренувальну спрямованість. Автори численних досліджень
довели, що застосування ІКТ на заняттях з фізичної культури оптимізує
навчальний процес здобувачів вищої освіти, сприяє якісному, засвоєнню
навчального матеріалу та формування відповідних компетентностей. Нині
зростає інтерес до можливостей широкого впровадження комп’ютеризованого
керування навчальним та навчально-тренувальним процесами в ЗВО.
Електронні презентації, навчальні відеофільми, електронні тести, анімаційні
зображення – все це невичерпний потенціал для використання на заняттях
з фізичної культури. Для забезпечення належного рівня впровадження
електронних засобів навчання необхідно формувати та вдосконалювати
цифрову компетентність майбутнього педагога.
Основні напрями використання ІКТ на заняттях з фізичної культури
пов’язані з рядом чинників, зокрема з реалізацією соціального замовлення
на підготовку фахівців у галузі фізичної культури, зумовленого, насамперед,
інформатизацією цієї галузі; з розвитком особистості майбутнього фахівця;
з інтенсифікацією всіх рівнів навчально-виховного і тренувального процесів
тощо. З урахуванням зазначених напрямків, ми можемо стверджувати, що
ІКТ в галузі фізичної культури і спорту застосовуються насамперед:
– як засіб навчання (зокрема дистанційного навчання), що вдосконалює
цей процес і підвищує його ефективність. При цьому реалізовуються
можливості програмно-методичного забезпечення сучасних комп’ютерних
програм з метою повідомлення знань, моделювання навчальних, тренувальних
і змагальних ситуацій та контролю за результатами навчання;
– як засіб інформаційно-методичного забезпечення та управління
навчально-виховним і організаційним процесами в закладах освіти та ін.;
– як засіб автоматизації процесів контролю, корекції результатів
навчально-виховної і навчально-тренувальної діяльності та комп’ютерного
тестування фізичного, розумового, функціонального і психологічного станів
здобувачів вищої освіти;
– як засіб автоматизації процесів обробки результатів змагань і організації та
проведенні наукових досліджень;
– як засіб організації інтелектуального дозвілля, розвиваючі ігри тощо;
– при організації моніторингу фізичного стану і здоров’я різних
категорій здобувачів освіти.
Нині невід’ємною частиною підготовки здобувачів вищої освіти з фізичної
культури є дистанційне навчання. У наш час, такі заняття є не лише
можливими, але й необхідними, адже перед викладачем постає велика
кількість можливостей, які допоможуть будь-яке заняття зробити цікавим,
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змістовним, нетрадиційним. Для реалізації технології дистанційного навчання
з фізичної культури найчастіше обирають популярні платформі Google Meet, що
є досить простою та зручною у використанні та систему LMS Moodle, яка
є лідером за популярністю використання не лише в Україні, але більш ніж
в 30 тисячах навчальних закладах світу.
Так, зокрема в Харківському національному університеті імені
В.Н. Каразіна було розроблено й включено до викладання дисципліну
кафедри фізичного виховання та спорту «Стрільба з лука – незвичний шлях
до успіху», де студенти можуть ознайомитися з теоретичними аспектами
стрільби з лука, опанувати загальні засади техніки, спробувати комплекси
вправ, психологічні тести та переглянути додаткові відео та презентаційні
матеріали. Для подальшого розвитку викладання цієї дисципліни та
стрільби з лука в цілому, було створено дистанційний курс на базі системи
Moodle або Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульне
об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) [2, с.88].
Варто зазначити, що тотальна комп’ютеризація призвела до малорухливого
способу життя, як молоді, так і суспільства в цілому. Тому нині гостро
постає потреба в зацікавленості молоді новими формами, методами,
прийомами, які б могли зацікавити молодь у занятті фізичними вправами.
З цією метою у навчальному процесі з фізичного виховання використовувались ігри «Dance central». Суть яких полягає у виконанні танцювальних
рухів разом з героєм гри після процесу навчання основних рухів. Сенсор
Kinect вловлює рухи того, хто танцює, оцінює їх правильність і нараховує
очки. Участь у грі можуть брати 1, 2 чи 4 учасники. У цих іграх
відбувається навчання різноманітним танцям, проводяться танцювальні
змагання та ін. Перед початком гри необхідно вибрати музику. Потім
обрати вид танців і почати навчання. На екрані демонструються різні
танцювальні рухи – від простих до складних, які треба повторювати.
Контролер чітко відстежує рухи тілом, руками, ногами і показує наскільки
правильно гравець їх виконує. Якщо рухи виконуються неправильно, то на
наступний етап навчання гравець не перейде. Учасники, які добре засвоїли
різні танці, можуть влаштовувати змагання один з одним – Kinect є
абсолютно неупередженим суддею. Використання ігор «Dance central» на
заняттях з фізичного виховання сприяє підвищенню емоційного фону
занять, збільшенню рухової активності [1, с.93]. Окрім танцювальних ігор
можна запропонувати використання ігор Kinect Sports як у процесі
фізичного виховання, так і в самостійних заняттях фізичними вправами.
Kinect Sports – це спортивна відеогра, розроблена компанією Rare і випущена
«Microsoft» Game Studios для Xbox 360. Гра використовує Kinect. Була
випущена в Північній Америці, Європі, Австралії і Японії одночасно зі
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стартом продажів сенсора Kinect. Гра являє собою сукупність 6 спортивних
стимуляторів і 8 міні-ігор. В спортивні стимулятори входять: боулінг, бокс,
біг, настільний теніс, пляжний волейбол і футбол, легка атлетика. Стоячи
перед сенсором Kinect, гравці змагаються імітуючи дії з реального життя.
За допомогою сенсора Kinect відстежуються рухи тіла і жести гравця. Завдяки
цьому немає необхідності використовувати ігровий контролер [1, с.97].
Таким чином, застосування ІКТ у процесі навчання значно покращує
якість освіти, її ефективність, підвищує інтерес студентів та навчального
процесу в цілому, дозволяє досягти більшої глибини розуміння навчального
матеріалу.
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СТРАТЕГІЯ СТВОРЕННЯ ЕVENT-ЗАХОДІВ
У СУЧАСНІЙ СФЕРІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Стратегія розвитку соціокультурних проектів у межах творчих індустрій
виоремлює три проблеми: недостатньо високий рівень привабливості
культурних інститутів для творчих особистостей, неготовність багатьох
закладів культури до діяльності за законами бізнесу, недостатність
запровадження соціально-культурних програм з питань розвитку територій
творчими ініціативами.
“Креативні індустрії” чи «творчі» поки що сприймаються в Україні більшістю
людей як досить новий напрямок. Питання розвитку креативних індустрій
розглядали у своїх роботах О. Копієвська, О. Гуменна, І. Скавронська,
О. Лавриненко, М. Матецька, Н. Кузнецова, Н. Федотова та інші. Для
розуміння сутності культурних індустрій розглянемо кілька точок зору
цього питання. Зокрема, Л. Р. Зотова вважає, що це такі види культурної
діяльності, які не вимагають громадського фінансування, є комерційними та
сприяють покращенню добробуту населення, це всі види культурної
діяльності, які спрямовані на випуск культурної продукції та надання
послуг та пов'язані з масовим споживанням. А. Я. Флієр під культурними
індустріями розуміє не лише художнє виробництво, а й соціальне виробництво,
яке здійснюється методами масового тиражування, за допомогою діяльності
культуро-творчих інститутів. Слід зазначити, що А. Я. Флієр поділяє такі
поняття, як «культурна творчість» та «культурні індустрії», зазначаючи, що
основними функціями культурних індустрій виступають масовість та
стандартизованість, а метою індустрії є інтеграція та стабілізація соціальних
аутсайдерів та забезпечення їх споживчою продукцією, що визначає та
стимулює стандартні форми їх соціальної адекватності та культурної
лояльності. Тим часом творчість працює на цілі соціальної диференціації
суспільства, виділення соціальних лідерів та забезпечення їхньою
престижною, ексклюзивною споживчою продукцією [1,с.45]. Сучасні
практики, зокрема О. С. Лавриненко, Н. Г. Федотова, розуміють під
«креативними індустріями» такі види діяльності, які засновані на
163

Секція 3. Стратегії розвитку економіки, науки, освіти
і сфери культури в умовах цифрової трансформації

індивідуальному творчому початку, таланті, певних навичках та вміннях,
ініціативності, управлінських якості. Ці та інші складові сприяють появі
нових форм роботи, отриманню доданої вартості та створенню робочих
місць шляхом виробництва та експлуатації інтелектуальної власності [1,с.44].
Це означає, що креативні індустрії ґрунтуються на творчих здібностях
людей, які разом з менеджерами та технологами створюють культурний
продукт. Отже, при створенні творчого продукту спеціаліст прагне вийти
за рамки творчості заради творчості, щоб його «переживання» не лише
побачили та оцінили, а й принесли комерційну вигоду.
Складниками креативних індустрій є проектна робота, яка дозволяє
розширювати можливості соціокультурних об'єктів, пошук творчих ініціатив,
який відкриває можливості зростання та розвитку як для виробника, так та
для споживача культурного продукту, позиціонування в актуальних
форматах, що надає можливості для формування позитивного іміджу,
інструменти підтримки для посередництва між спільнотою творчих підприємців
або виробників, міською владою та відвідувачами. Оскільки ключовою ланкою
такого роду економіки є самі мешканці, то необхідні проекти, які залучають
увагу городян, що стимулюють їх до прояву активності та пропозиції нових ідей.
Креативний сектор, спрямований на надання соціально-культурних послуг,
здатний ініціювати синергійну діяльність закладів культури, комерційних
організацій та кластерів з особистістю.
Необхідно звернути увагу на те, що специфіка креативних індустрій
полягає в інтеграції культурної сфери (організація багато-функціональних
майданчиків, реалізація заходів, створення креативних проектів, освоєння
міського простору і т.д.) та комерційної діяльності (розвиток малого та
середнього бізнесу, створення унікального продукту, об'єднання конкурентоспроможних співробітників, децентралізація культурних інститутів,
пошук шляхів для здешевлення собівартості виробництва тощо). Відповідно,
основним завданням культурних організацій є створення та реалізація
творчого продукту: книги, фільми, сувеніри, та в результаті подібної
діяльності відбувається комерціалізація ідеї, що й приносить певний
прибуток.
Важливою складовою креативних індустрій є поява лідерів у галузі
культури, творчості, менеджменту; виникнення громадянських ініціатив та
інших форм соціальної активності. Високий рівень конкуренції зобов'язує
виробників культурних послуг уважніше ставитись до процесу створення
власного продукту. Якість послуги, обумовлена зворотним зв'язком з споживачем,
враховуючи його змінюються потреби, розширенням партнерських відносин,
можливостями ресурсної бази організатора. У зв'язку з цим, багато установ
культури, як державного, і комерційного сектора, стали активно використовувати еvent-технології з організації соціокультурних заходів.
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Затребуваність еvent-технологій, застосовуваних у креативних індустріях,
формувалася зі зростанням корпоративного сектора. Зростаючим компаніям
були потрібні послуги для організації ділових конференцій, виставок,
корпоративних свят, майстер-класів, лекторій, культурно-освітніх форумів.
Логістика цих заходів, пошук постачальників, організація проектної групи
не завжди були здійсненним завданням для корпоративних активістів, що
дозволило професіоналам у цій галузі виокремитися в окремий напрямок
бізнесу. Починаючи з 2000-х років, інтерес до подієвого маркетингу в Україні
став активно зростати, при цьому основним контекстом явища стали заходи,
присвячені святкуванню різних дат: весіль, ювілеїв та інших заходів,
реалізація яких вимагала об'єднання працівників творчих професій. Багато
організацій, які раніше асоціювали себе з піаром і створенням свят,
перейменувалися в агенції подієвого маркетингу.
Впровадження event-технологій у креативну індустрію створює умови,
які забезпечують соціально-культурним проектам вихід на новий рівень
презентації матеріалів (послуг), транслювання цінностей, залучення партнерів та
спонсорів. Відповідно з цим багато закладів культури змінюють стратегію
розвитку та просування своїх послуг, переорієнтовуючи мету від фінансового
благополуччя до розвитку здібностей породжувати нові ідеї.
Використання event-технологій у процесі організації соціокультурної
діяльності вирішує проблему комплексного виробництва культурного
продукту: організаційна складова передбачає реалізацію основних функцій
менеджменту та дозволяє враховувати всі аспекти підготовки та реалізації
проектів, тематична – визначає зміст та форму майбутнього заходу, виходячи
з характеристик цільової аудиторії, її потреб та бажань, технологічна –
забезпечує учасникам комфорт на майданчику, комунікативна – сприяє
встановленню та розвитку внутрішніх та зовнішніх комунікацій [3].
Сьогодні існує досить багато факторів, що сприяють розвитку креативних
індустрій, деякі з них перерахуємо: по-перше, кваліфіковані, творчо мислячі,
художньо обдаровані люди, здатні створити спільно з менеджерами та
технологами затребуваний культурний продукт та надати різноманітний спектр
послуг; по-друге, знання потреб, інтересів та матеріальних можливостей
кожної людини окремо чи соціальної групи; по-третє, вміння позиціонувати
і просувати продукт чи послуги, що мають економічну цінність.
У сучасній діяльності заслуговують на увагу, творчі кластери як один із
напрямків, який було створено та реалізовано за допомогою креативних
індустрій. Творчий кластер (креативний простір) – місце проведення
культурного дозвілля з комерційними функціями, розміщене в будівлі
іншого призначенння (зазвичай будівлі промислового призначення). Кластерна
форма організації забезпечує особливу форму культурно-креативного середовища
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в системі творчих продуктів і ресурсів [4,с.100]. Оновлені простори колишніх
фабрик, промислових будівель та офісів, перетворені руками молодих творчих
підприємців на багатофункціональні майданчики для роботи, проведення
виставок, лекцій, майстер-класів та інших освітніх та культурних заходів,
формують певні умови для розвитку бізнес- та соціокультурного середовища,
надаючи владі можливості створювати багатофункціональні комунікації із
населенням. Використання еvent-технологій у діяльності кластерів дозволило
підвищити якість послуг, сприяло вирішенню управлінських проблем,
розширило споживчу аудиторію, сформувало позитивний імідж територій та
надало можливість конкурувати на ринку культурних індустрій. Врахування
потреб та інтересів молодого покоління, орієнтованого на саморозвиток,
самоосвіту, самовизначення, дозволяє цим установам використовувати
культурно-освітні, інформаційно-освітні, комунікаційні, рекреаційні технології,
фактично роблячи цей майданчик популярним місцем у культурному просторі.
Комплексний підхід до вивчення «свого» споживача допомагає кластерам бути
привабливими майданчиками для дозвілля; встановлюючи як підприємницькі,
так і емоційні відносини з учасником заходу, співробітником чи партнером.
Децентралізація культурного життя, що відбувається, підтримка артпроектів, стимулювання творчих ініціатив дозволяють змінювати ставлення
городянина до простору міста. У сучасних умовах event-технології є
соціальною практикою ділової активності та культурного життя суспільства, що
інтенсивно розвивається. Таким чином, впровадження складових eventтехнологій у процес реалізації соціально-культурних заходів у закладах
культурної сфери та креативних індустрій може сприяти: розширенню
аудиторії; задоволенню потреб мешканців міста; якісному наповненню
діяльності учасника (відвідувача) під час проведення проектів; формуванню
позитивного іміджу організатора; розвитку зовнішніх та внутрішніх зв'язків;
позиціювання результатів своєї діяльності на ринку культурних послуг
тощо.
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АДАПТАЦІЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Вступ молодої людини до закладу вищої освіти спричиняє зміну
соціального середовища, методів навчальної діяльності, появу численних
викликів, пов’язаних з дорослішанням і становленням як зрілої особистості
і фахівця. Адаптація вчорашніх школярів до навчання у ЗВО значно
ускладнилася з початком пандемії Ковід-19, оскільки більшості з них
довелося завершувати навчання у школах і входити у студентське життя
в умовах дистанційної освіти, яка в Україні перебуває у стадії становлення
і часто впроваджується методом спроб і помилок. До негативних наслідків
навчання в умовах пандемії варто віднести зниження якості профорієнтаційних заходів, що допомагають багатьом випускникам шкіл визначитися
з вибором фаху. Натомість знання деяких школярів про ту чи іншу
спеціальність продовжує ґрунтуватись на поверхневих уявленнях,
отриманих з медіа, чи власних мріях про високі доходи та престижність
професії. Це значною мірою стосується спеціальності Комп’ютерні науки.
Школяр, захоплений інформатикою і математикою, який бере участь
в предметних олімпіадах, отримує задоволення від розв’язування логічних
задач, очевидно, стає вмотивованим абітурієнтом, потім – хорошим студентом
і успішним фахівцем. Проте досвід показує, що більшість першокурсників
НУЧК, які обрали вказану спеціальність, потребують профорієнтації, вже
перебуваючи в стінах університету.
Зазначені фактори: необхідність ознайомити студентів з особливостями
обраного фаху, з одного боку, і необхідність адаптувати їх до університетського
життя з урахуванням ґрунтовних змін в суспільстві й освіті, з іншого,
спонукали до введення в цикл загальної підготовки освітньої програми
підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки НУЧК імені
Т.Г.Шевченка освітнього компонента “Вступ до спеціальності”.
Серед завдань навчання вказаної дисципліни - допомога студентам
адаптуватися до процесу навчання у закладі вищої освіти; ознайомлення
з історією, ідеями та традиціями університетської освіти у світі та в Україні,
з освітнім середовищем рідного університету, з основними законодавчими
та ціннісними засадами навчання у ЗВО, із організацією освітнього процесу
в університеті, із загальними аспектами освітніх та професійних стандартів,
168

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

з галуззю знань Інформаційні технології та спеціальністю Комп’ютерні
науки, з особливостями професійної діяльності; поглиблення обізнаності
студентів у питаннях академічної культури: академічної доброчесності,
академічної мобільності, академічного письма; узагальнення знань студентів
щодо професійних і надпрофесійних навичок, сприяння здобуттю
компетентностей для успішної самореалізації у майбутній професійній
діяльності.
В ході формування програми ми спиралися на концептуальні засади
і практичні аспекти зазначених нижче досліджень. Питання, що стосуються
адаптації першокурсників до університетського середовища, їхнього
самопізнання і професійного самовизначення, висвітлені в [1]. В роботі [2]
досліджено поняття академічної культури і виокремлено її основні складові.
Детальний розгляд Soft Skills (надпрофесійних навичок) IT- фахівців, з їх
структуруванням і визначенням методичних підходів до формування,
представлено у [3].
Програму дисципліни складають змістові модулі: основи університетської
освіти, основи академічної культури, професійне і особистісне самовизначення
здобувачів освіти. Перший модуль містить теми: становлення ідеї
університету; Закон України про вищу освіту: основні положення; історія,
сучасність і перспективи розвитку НУЧК імені Т.Г.Шевченка; освітній
процес в Університеті. До другого модуля увійшли теми: складові
академічної культури; академічне письмо; академічна доброчесність;
академічна мобільність.
Деякі теми третього модуля наведемо більш розгорнуто:
1. Студент в освітньому середовищі університету. 2. Професійне
самовизначення студента. (Сучасні тренди профорієнтації, побудови освіти
та кар'єри. Особистісне та професійне самовизначення. Інформаційні
технології та комп’ютерні науки: історія та закономірності розвитку галузі
знань, її місце у загальній системі знань про природу і суспільство та роль
у розвитку суспільства, техніки і технологій. Огляд основних розділів
інформаційних технологій та комп’ютерних наук: алгоритми і структури
даних, мови програмування, архітектура комп'ютерів, операційні системи
та комп'ютерні мережі, розробка програмного забезпечення, бази даних
та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект, взаємодія людини
і комп'ютера. Професійні та освітні IT-стандарти. Стандарт вищої освіти
за спеціальністю „Комп’ютерні науки”. Основні професії в IT-сфері та їхні
особливості. Професійні навички IT-фахівців та їх розвиток шляхом
навчання упродовж життя). 3. Надпрофесійні навички і шляхи їх формування.
(Самопізнання, принципи і правила саморозвитку. Методи ефективного
управління часом. Надпрофесійні навички ІТ-фахівця).
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Під час навчання дисципліни організовуються зустрічі з фахівцямипрактиками, які знайомлять студентів з особливостями професійної
діяльності і надають профорієнтаційні рекомендації. До такого спілкування
традиційно залучаються системний адміністратор університету, керівник
відділу IT наукової бібліотеки університету, фахівці, в тому числі
і випускники освітньої програми, які побудували успішну кар’єру у галузі
інформаційних технологій. В ході таких зустрічей студенти мають
можливість поспілкуватись і детальніше познайомитись не лише з майбутнім
фахом, а й зі своїми майбутніми керівниками практик, кваліфікаційних
робіт і роботодавцями.
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ПЕРСПЕКТИВИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ КВАНТОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ
В ДЕЯКИХ ГАЛУЗЯХ
Екосистема, що швидко розвивається, зростаючі інвестиції і поява
дослідницьких успіхів в області квантових обчислень свідчать, що
суб’єктам підприємництва час розглянути можливості цієї технології для
бізнесу. Квантові обчислення – це нова технологія, яка може допомогти
компаніям вирішувати проблеми, недоступні для звичайних комп'ютерів,
або вирішувати їх значно швидше [1].
По мірі того, як потенціал квантових обчислень стає більш очевидним,
інвестиції в цю галузь різко зросли. Лише у 2020 році було залучено
близько 700 млн дол. приватного фінансування стартапів у галузь квантових
технологій. Оголошені приватні інвестиції на 2021 рік вже подвоїли цю
суму, внаслідок чого загальний обсяг приватних інвестицій у квантові
обчислення з 2001 до 2021 року перевищив 3,3 млрд дол. [2].
Завдяки цим інвестиціям екосистема гравців у галузі квантових
обчислень розширюється по всьому ланцюжку створення вартості. Великі
технологічні компанії також продовжують розвивати свої квантові
можливості. Так, Alibaba, Amazon, IBM, Google і Microsoft вже запустили
комерційні хмарні сервіси квантових обчислень.
Уряди також виділяють значні кошти на розвиток квантових технологій –
вже дев'ять країн оголосили про фінансування даного напрямку досліджень
у розмірі понад 500 млн дол. При цьому Китай оголосив про фінансування
у розмірі 15 млрд дол. – більше, ніж виділили усі інші уряди разом узяті.
Початкові варіанти використання квантових обчислень спостерігаються
нині в чотирьох галузях – фармацевтичній, хімічній, автомобільній та
фінансовій. У сукупності потенційна цінність від квантових обчислень для
цих галузей може становити від 300 до 700 млрд дол..
Так, квантові обчислення можуть зробити революцію у дослідженнях та
розробках молекулярних структур у біофармацевтичній промисловості.
Наприклад, в області НДДКР нові ліки вимагають у середньому 2 млрд дол.
і більше десяти років, щоб вийти на ринок після відкриття. Квантові
обчислення можуть значно прискорити НДДКР, зробити їх більш
цілеспрямованими та точними, а ідентифікацію цілей, розробку ліків та
тестування токсичності менш залежними від проб та помилок і, отже, більш
ефективними. Виробництво, логістика та ланцюжок постачання також
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можуть виграти від квантових обчислень [3]. У галузі з оборотом у 1,5 трлн дол.
із середньою маржею прибутку до вирахування відсотків та податків (EBIT)
у 16 % навіть збільшення доходу від 1 % до 5 % призведе до отримання від
15 до 75 млрд дол. додаткових доходів та від 2 до 12 млрд дол. EBIT.
Квантові обчислення можуть покращити дослідження та розробки,
виробництво та оптимізацію ланцюжка поставок у хімічній промисловості.
Квантові обчислення можна використовувати у виробництві для поліпшення
конструкцій каталізаторів. Нові та покращені каталізатори, наприклад,
можуть забезпечити економію енергії у існуючих виробничих процесах –
один каталізатор може підвищити ефективність до 15 %, а інноваційні
каталізатори можуть дозволити замінити нафтохімічні продукти більш
екологічною сировиною або розщепити вуглець для одержання CO2.
Застосування квантових обчислень у контексті хімічної промисловості, яка
щорічно витрачає 800 млрд дол. на виробництво (половина з яких залежить
від каталізу), реалістичний приріст ефективності на 5-10 % означатиме
приріст доданої вартості від 20 до 40 млрд дол. [4].
Автомобільна промисловість може отримати вигоду від квантових
обчислень у своїх дослідженнях та розробках, дизайні продуктів, управлінні
ланцюжками поставок, виробництві, а також в управлінні мобільністю та
дорожнім рухом. Ця технологія може, наприклад, застосовуватися для
зниження витрат, пов'язаних з виробничим процесом, і скорочення часу
циклу за рахунок оптимізації таких елементів, як планування складних
процесів за участю кількох роботів, включаючи зварювання, склеювання та
фарбування. Навіть стандартний галузевий приріст продуктивності на 2%
у контексті галузі, яка витрачає 500 млрд дол. на рік на виробничі витрати –
створить додану вартість від 10 до 25 млрд дол. на рік [5].
Варіанти використання квантових обчислень у фінансах матимуть місце
у більш віддаленому майбутньому. Проте вважається, що найперспективнішими варіантами використання квантових обчислень у фінансах є
управління портфелем та ризиками. Наприклад, ефективно оптимізовані
з квантової точки зору кредитні портфелі, орієнтовані на забезпечення
позик, можуть дозволити кредиторам покращити свої пропозиції, можливо,
знизивши відсоткові ставки та вивільнивши капітал. Рано та складно
оцінювати потенціал вартості управління заставами з використанням
квантових обчислень, але станом на 2021 рік світовий ринок кредитування
становить 6,9 трлн дол., що передбачає значний потенційний вплив
квантової оптимізації [6].
Таким чином, квантові обчислення можуть сприяти створенню значної
цінності для різних галузей. Хоча технологія квантових обчислень все ще
перебуває на стадії розробки, вона швидко розвивається. Через її потенціал
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лідери в кожній галузі повинні бути в курсі подій у галузі квантових
обчислень і бути готовими до використання її можливостей та врахування
прихованих загроз, які несе із собою ця технологія.
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ПЕРЕВАГИ І РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Ефективність роботи підприємства безпосередньо залежить від ступеню
використання сучасних продуктів цифровізації [1,2,3]. Для сучасного
підприємства найбільш корисними можуть бути: Інтернет речей (IoT), який
забезпечує підключення великої кількості систем та пристроїв через мережі;
мобільні пристрої (смартфони, планшети) та програми; хмарні обчислення,
тобто технологія розподіленої обробки даних, в якій комп'ютерні ресурси та
потужності надаються клієнтам як інтернет-сервіс; кіберфізичні системи, за
допомогою яких можна здійснювати моніторинг та управління фізичними
процесами; аналітика великих даних, що забезпечує практичне застосування
отриманих даних для побудови прогнозів розвитку бізнесу та перевірку
можливості реалізації різних маркетингових стратегій; алгоритми раннього
попередження та прогностичні моделі; передові технології виробництва –
робототехніка та 3D-друк.
Використання нових технологій дозволяє суб’єктам підприємництва
активізувати цілий комплекс раніше нереалізованих можливостей, а саме [4]:
виробничі – віддалений контроль виробничих процесів та обладнання,
покращення використання потужностей, мінімізація простоїв, покращення
продуктивності, зниження витрат та кількості бракованих виробів,
прогнозування можливих проблем, ресурсозбереження та підвищення
екологічності;
ринкові – глибинне дослідження цільових аудиторій, контроль всіх етапів
додавання вартості, оптимізація асортименту, персоналізація товару,
підвищення ефективності взаємодії з іншими організаціями та клієнтами,
вибудовування партнерських відносин, побудова екосистеми;
логістичні – підвищення ефективності управління запасами, контроль за
пересуванням транспорту та оптимізація маршрутів, підвищення
ефективності управління ланцюжками постачання;
організаційно-управлінські – контроль персоналу та ідентифікація особи,
прийняття більш виважених управлінських рішень на основі глибокого
аналізу інформації, підвищення інвестиційної привабливості.
Тільки на основі чіткого бачення того, як ті чи інші технології вплинуть
на бізнес, можна Успішне впровадження цифрових технологій потребує
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структурованого, цілісного підходу, орієнтованого на підвищення вартості
бізнесу та зниження бізнес-ризиків. Насамперед потрібно мати чітке
бачення того, як ті чи інші технології вплинуть на бізнес.
Водночас цифрові технології, крім зазначених переваг, мають й приховані
загрози, які можна класифікувати за такими напрямками [2]:
соціально-економічні загрози, пов'язані зі скороченням робочих місць на
основі загальної автоматизації та роботизації. Впровадження передових
технологій тягне у себе як створення нових робочих місць, які можуть бути
заповнені кваліфікованим персоналом, так й вивільнення робочих місць,
займаних менш кваліфікованими працівниками, функції яких здатні
виконувати нові технології. На думку фахівців, до 2030 р. зникне понад
50 професій та з'явиться близько 170 нових. Наприклад, працівники складу
можуть бути замінені автономними роботами, але водночас може бути
створено нове робоче місце для фахівця, який контролює роботу роботів;
технологічні загрози, зумовлені появою цифрових систем зі штучним
інтелектом, здатних вирішувати складні завдання швидше та якісніше
порівняно з людиною. Це може спричинити збільшення безробіття у сфері
інтелектуальної праці, вимагатиме відповідного рівня підготовки та нових
компетенцій для працівників Індустрії 4.0. Крім того, у зв'язку зі зростанням
складності систем зростатиме і ризик технологічних збоїв та техногенних
катастроф, а також ризик безконтрольної взаємодії систем, що завдають
шкоди окремій людині, організації або суспільству в цілому;
екологічні загрози, безпосередньо пов'язані з технологічними загрозами
та обумовлені тим, що інтенсифікація виробництва без відповідних заходів
забезпечення безпеки може призвести до погіршення екологічної обстановки,
порушення клімату тощо;
інформаційні загрози, обумовлені тим, що у міру збільшення обсягу
збережених даних, що становлять цінність, вразливість до кіберзагроз
збільшується, що потребує відповідного захисту. Основні кіберзагрози
можуть бути пов'язані з промисловим шпигунством, втратою персональних
даних, а також втручанням зловмисників у технологічний процес. Найчастіше
кібератаки спрямовані на виведення з ладу системи, що відповідає за
енергетику підприємства, виробничі процеси, водопостачання та транспорт.
Завдання компанії полягає в адекватній оцінці власної кібербезпеки, а також
потенційного кіберризику, який приносять інновації, що впроваджуються.
Цифровізація повинна докорінно змінити всю виробничу систему,
починаючи зі зміни організаційної структури та модифікації бізнес-моделей
і закінчуючи поліпшенням якості продукції, збільшенням швидкості виходу
на ринок і зниженням витрат.
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Головні переваги цифровізації полягають не лише у підвищенні
продуктивності та ефективності роботи організації в цілому, а й у
покращенні взаємодії підприємства зі споживачами на основі плідної та
конструктивної співпраці.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ
Лідерські позиції в умовах ринкової економіки у великій мірі
визначаються рівнем впровадження інформаційних технологій у різні сфери
діяльності, включаючи і туризм. До комплексу показників оцінки рівня
розвитку галузі чи визначення рейтингу окремо взятої країни у світових
межах, чи окремої області з-поміж інших територій включають таку його
складову як інформаційно-комп’ютерні технології. На додаток, сучасний
образ споживача туристичних послуг характеризується високим рівнем
комп’ютерної грамотності, з одної сторони, а, з іншої, широким спектром
інформаційних і комунікаційних запитів.
У контексті з вищезазначеним викликом сьогодення є організація та
функціонування так званих технологій «розумного міста» чи «стартдестинації» та їх впровадження на території туристичних дестинацій. Дана
концепція пов’язана з повсякчасним використанням інформаційних технологій,
адже більшість проблем вирішуються в режимі реального часу завдяки
алгоритмам миттєвої передачі даних і прийняттю відповідних рішень.
До переваг концепції «смарт-міста» для туризму можна зарахувати:
- запровадження інформаційних технологій та Інтернету в різних сферах
(фінансовій, страховій, транспортній, гостинності тощо);
- розширення місць використання Wi-Fi;
- створення туристичного мобільного додатку міста;
- використання QR-кодів на всіх туристичних об’єктах, які дозволяли б
отримувати текстову, графічну чи у 3D-моделі інформацію, перекладену на
різні мови.
Інноваційним рішенням у контексті інформатизації туристичної сфери
виступає програма лояльності національного рівня «Турист України», яку
спільними зусиллями державних структур і приватних фінансових установ
та Національної Туристичної Організації запустили у 2017 р. [1]. Дана
програма – це цифрова платформа для забезпечення комунікаційних
процесів у середовищі туристичного бізнесу та зі споживачами послуг.
Перевагами даної програми є:
- забезпечення можливостей спрощеного доступу до туристичних
дестинацій;
- організація подорожі, купівля турів і замовлення екскурсії;
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- отримання інформації про визначні пам’ятки та маршрути, цікаві
івенти;
- формування механізму знижок на туристичні продукти для подорожуючих;
- використання сучасних технологій бронювання та проведення фінансових
операцій;
- використання спеціального мобільного додатку та комплексу
маркетингових он-лайн заходів для туристів;
- підвищення рівня якості як в’їзного, так і внутрішнього туризму.
Значні трансформації в галузі туризму відбулися завдяки реалізації
міжнародних проєктів у нашій країні та програм співробітництва. За їх
результатами було спрощено доступ до туристичних об’єктів дестинацій
засобами:
- системи доступу до електронної інформації;
- інформаційно-туристичних стендів, які інформують про місце
знаходження основних атракцій, туристичних фірм, прокладених
туристичних маршрутів, готелів і ресторанів, закладів відпочинку та містять
карти міст.
Вищезазначена система туристичної орієнтації була реалізована в рамках
міжнародних проєктів у м. Київ, м. Львів і м. Івано-Франківськ. Тут було
встановлено туристичні стенди та вивіски з закодованою інформацією про
туристичні об’єкти.
На додаток, за сприяння Шведського агентства з питань міжнародної
співпраці та розвитку (SIDA) й Академії е-врядування Естонії в м. ІваноФранківськ було створено унікальний технологічний туристичний продукт.
Цим продуктом став мобільний додаток для смартфонів і планшетів під
назвою «Івано-Франківськ для туристів», що являє собою автономну
програму, яка забезпечує туристам можливість ознайомитися з містом під
час пішохідних екскурсій під керівництвом віртуальних гідів. Програма
містить змістовні описи, фотографії та звукозаписи про визначні пам’ятки
міста, підготовлені чотирма мовами – українською, англійською, німецькою
і польською, та забезпечує туристів картою, інформацією про розташування
готелів, лікарень, банків, місць проведення культурних заходів. Найцікавішими
складовими мобільного додатку є п’ять маршрутів, що охоплюють
три десятки пам’яток і визначних місць. Загалом у місті встановлено
12 спеціальних стендів і 13 вивісок з QR-кодами.
У зв’язку з вказаними вище заходами щодо імплементації новітніх
технологій у сферу туризму звертаємо увагу на проєкт всеукраїнського
масштабу «Кишенькова країна», метою якого стало 3D-оцифровування
об’єктів історико-культурної й архітектурної спадщини України. Загальна
кількість пам’яток, які були оцифровані, дорівнює 40 одиницям. Усі вони є
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доступними в форматі 3D-моделей і доповненої реальності в додатку
«Pocket City AR» з аудіогідом українською й англійською мовами. Даний
безкоштовний додаток виступає ефективним засобом промоції культурнопізнавального туризму.
Значний внесок у контексті інформаційно-технологічного забезпечення
сфери туризму робить компанія Google. Завдяки її зусиллям було оцифровано
у форматі Street View шістнадцять національних парків у різних областях.
Такий віртуальний продукт розкриває масштаби атрактивності природного
потенціалу заповідного фонду країни та стимулює розвиток внутрішнього
туризму.
Впровадження інформаційних технологій по всіх напрямах діяльності
відкриває нові перспективи для промоції туристичного потенціалу країни та
зацікавлення широкого кола споживачів продуктами та послугами туризму.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

«Турист
України»
‒
подорожі
збагачують!
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Реалії сьогодення стали активним каталізатором змін в усіх сферах життя
людини. Епоха «суспільства знань», епідамії та війни вимагають вміння
швидко адаптовуватися до вимог часу та шукати нові рішення звичних
задач. Перед навчальними закладами постає проблема підготовки не просто
фахівця здатного якісно виконувати свою роботу, а особистості з високим
рівнем інноваційної культури.
Розвиток інноваційної культури викладачів безпосередньо пов’язаний
з рівнем володіння сучасними методами та засобами навчання. Однією зі
стратегій діяльності України є цифрова трансформація освіти та науки, тому
володіння інформаційними та комп’ютерними технологіями стає важливою
компетентнісною вимогою до майбутнього викладача закладу професійної
освіти.
Метою публікації є аналіз необхідності використання інформаційних
технологій у процесі розвитку інноваційної культури майбутніх викладачів
закладів професійної освіти. Використання інформаційних технологій
в освітньому процесі розкрито в працях таких вчених як Н. Азарова,
В. Бикова, І. Богданова, Є. Бондаренко, Р. Гуревича, Н. Котенко, В. Кремень,
О. Сергєєва. Формування інноваційної культури належить до кола інтересів
таких науковців як В. Балабанова, Ю. Будас, Л. Ващенко, І. Волкова, А. Лисенко.
А. Анісімов зазначає, що спостерігається тенденція поступового зниження
ефективності використання традиційних методів навчання. Натомість
зростає роль сучасних технологій з надзвичайним потенціалом підготовки
висококваліфікованих майбутніх викладачів з високим рівнем інноваційної
культури [1, с. 89].
Інноваційну культуру педагога Т. Цуркін розгядає як інтегральну особистісну
характеристику, яка включає спрямованість на новації в педагогічній
професійній діяльності, інноваційну компетентність і гнучкість як результат
інтенсивності застосування інноваційних підходів на практиці. [3, с.130]
З огляду на це необхідність використання інформаційних технологій
в освітньому процесі підготовки викладачів закладів професійної освіти
зумовлена трьома чинниками.
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По-перше, частина новацій в педагогічній професійній діяльності
пов’язана з інформатизацією освіти, зокрема використанням електронних
програм, систем управління навчанням, аудіовізуальних медіа тощо, які
підвищують рівень засвоювання матеріалу студентами. Майбутній викладач
має володіти навиками пошуку необхідних технологій у широкому розмаїтті
інноваційного інструментарію. Аналіз і відбір педагогічно доцільної, професійно
корисної, науково виваженої та перевіреної інформації потребує певної
підготовки викладачів з пошуку, систематизації та обробки інформаційних
джерел. Важливим також залишається широкоформатне представлення
сучасної передової технологічної практики під час професійної підготовки
майбутніх робітників у закладах професійної освіти.
По-друге, якість викладання навчального матеріалу залежить від рівня
підготовки викладача, його навиків використання сучасних методик викладання
та володіння мультимедійними технологіями навчання. Використання
інформаційних технологій дозволяє забезпечити якісно вищий рівень
опанування фахових дисциплін майбутніми викладачами закладів
професійної освіти. [2, с. 62] Інноваційна кільтура сучасного викладача
закладів професійної освіти безпосередньо орієнтована на можливості
удосконалення освітнього процесу шляхом використання сучасним
електронних інформаційних ресурсів та освітніх програмних продуктів як
важливового чинника піднесення фахової підготовки на високий рівень
відповідно до європейських вимог та стандартів виробничої професійної
діяльності.
По-третє, заклади професійної освіти орієнтовані на підготовку
кваліфікованих робітників готових працювати в умовах інтелектуалізації
праці. Майбутній викладач має орієнтуватися в сучасних програмах
з широким використанням засобів комп’ютеризації, володіти навиками
роботи з комп’юторизовани станками та обладнанням.
Важливим елементом для реалізації якісного освітнього процесу з підготовки
фахівців виробничої сфери є не лише володіння сучасниим програмним
забезчеченням, а й поєднання передових технологій з інноваційним
педагогічним досвідом. Сучасниий викладач повинен постійно слідкувати за
оновленням технологічних процесів на передових виробничих підприємствах та
володіти сучасними комп’ютерними технологіями для як найбільш повного й
різнопланового представлення сучасних виробничих технологій. Слідкувати за
новинками в галузі, вносити пропозиції щодо забезпечення навчального процесу
тренажерами, навчальними програмими продуктами, що безпосередньо
використовуються на виробництві.
У процесі розвитку інноваційної культури використання інформаційних
технологій забезпечує:
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 покращення навиків самостійної роботи майбутніх викладачів
в інформаційних базах даних та Інтернеті;
 підвищення ефективності навчання шляхом використання надбань
новітніх інформаційних технологій;
 контроль засвоєння матеріалу завдяки тестуванню, анкетуванню та
завдань для самоконтролю студентів;
 інтенсифікацію освіти, підвищення якості засвоєння знань,
трансформацію освітнього процесу в інтерактивний, змістовний процес;
 підвищення пізнавальної активності майбутніх викладачів завдяки
аудіовізуальних медіа.
Глобальні зміни в усіх сферах суспільного життя зумовлюють потребу
в розвитку інноваційної культури майбутніх викладачів закладів професійної
освіти. Успішна реалізація поставленого завдання потребує використання
інформаційних технологій в навчальному процесі, як важливої умови
актуалізації технологій навчання.
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ США В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Застосування цифрових технологій в освіті на сьогодні є однією
з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього
процесу. Використання цифрових технологій є механізмом для забезпечення
ефективності та збільшенню продуктивності в освітньому процесі,
а цифровізація освіти постає як ключовий фактор удосконалення системи
освіти.
Вирішальне значення для визначення стратегії розвитку шкільної освіти
США в умовах цифровізації має Національний план освітніх технологій
(The National Education Technology Plan – NETP) (2017), який є флагманським
документом політики Сполучених Штатів щодо освітніх технологій, зокрема
цифрових. План формулює бачення справедливості, активного використання
освітніх технологій та спільного лідерства у розвитку сучасної, конкурентоспроможної системи освіти [2].
Згідно документу, урядом США визначено наступні стратегічні
пріоритети цифрової трансформації шкільної освіти.
Розширення широкосмугового доступу до інтернету та цифрове
навчання для всіх учнів. Згідно досліджень, понад 30 мільйонів американців
живуть у районах, де немає широкосмугової інфраструктури, яка забезпечує
мінімально прийнятні швидкості інтернету, особливо цю проблему відчувають
в сільських громадах країни. Американці виокремлюють три складові
цифрового доступу: 1) наявність: достатнє покриття для надання високошвидкісних, надійних дротових або бездротових послуг; 2) цінова прийнятність:
можливість оплатити загальні витрати на підтримку високошвидкісного та
надійного з’єднання; 3) застосування: отримання регулярного доступу до
інтернету та інструментів для полегшення можливостей навчання за допомогою
цифрових технологій. Уряд США інвестував 65 мільярдів доларів, які
у подальшому забезпечать американських учнів та їхні сім’ї зв’язком, необхідним
для участі в освітньому процесі з використанням цифрових технологій. Крім
того, прийнятий урядом Дж. Байдена «Двопартійний закон про інфраструктуру»
(The Bipartisan Infrastructure Law) також допоможе знизити ціни на Інтернетпослуги завдяки недорогому доступному тарифному плану, прозорості цін
і посиленні конкуренції серед провайдерів. А Закон про цифрову справедливість
(The Digital Equity Act), допоможе подолати цифровий розрив, створивши
постійну програму допомоги домогосподарствам з низьким рівнем доходів
отримати доступ до інтернету [1].
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Секція 3. Стратегії розвитку економіки, науки, освіти
і сфери культури в умовах цифрової трансформації

Політика відповідального використання цифрових технологій та прискорення
розвитку цифрової грамотності. Збільшення доступу до інтернету означає
збільшення часу, який молодь проводить перед екранами гаджетів; середня
кількість часу, який американці віком до 8 років щодня проводять
з мобільними пристроями, за останні роки зросла втричі. У зв’язку з цим
багато хто з батьків та вчителів в США прагнуть допомогти учням
розвивати здорову, відповідальну поведінку щодо використання цифрових
технологій в освіті й повсякденному житті. Більш того, американський уряд
активно сприяє інноваційним ідеям та заходам, які допомагають учням
оцінювати та боротися з дезінформацією, покращувати навички, пов’язані
з цифровою грамотністю тощо. Поступово відбувається інтеграція цифрової
безпеки в шкільні програми шляхом навчання учнів керуванню онлайнризиками, антисоціальною поведінкою в Інтернеті, кібер-залякуванням,
питаннями конфіденційності та безпеки, навичок критично оцінювати
інформацію в Інтернеті тощо.
Високоякісний цифровий навчальний контент. Школи та коледжі повинні
забезпечити учням доступ до різноманітних високоякісних цифрових засобів,
навчальних матеріалів та ресурсів для підтримки їх навчання. Можливість
керувати та ділитися цифровим змістом навчання американці визначають як
важливий компонент надійної освітньої інфраструктури.
Блокчейн в освіті. У рамках ініціативи Education Blockchain, Міністерство
освіти США і ACE запустили Blockchain Innovation Challenge (BIC), щоб
дослідити, як технологія блокчейн може розширити освітні можливості.
Завдяки цьому виклику ми закликали розробників технологій разом із
викладачами, студентами, політиками, лідерами галузі та громадськістю
створити екосистеми з підтримкою блокчейну, які переорієнтують
екосистему освіти. Цей виклик запропонував командам сформулювати
бачення та розробити пілотні проекти, які розширили б можливості
всіх учнів, розблокували навчання протягом усього життя та покращили
у подальшому економічну мобільність кожного учня.
Отже, пріоритетними напрямами освітньої політики США в галузі
цифровізації шкільної освіти є сприяння розвитку високоефективної цифрової
екосистеми освіти та підвищення цифрових навичок та компетентностей.
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