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СИСТЕМА ОФОРМЛЕННЯ КВИТКІВ НА АВТОТРАНСПОРТ
Автотранспорт є одним із основних перевізників пасажирів в Україні. 

Дуже велика кількість людей активно переміщуються як зі службових 
питань, так і з метою подорожі, в результаті зростає необхідність швидкого 
пошуку та стикування квитків на різні маршрути. Таким чином, на сьогоднішній 
день успішне вирішення питань раціональної організації перевезень пасажирів
неможливе без використання інформаційних технологій.

У роботі розглядаються потенційні можливості інформаційних технологій 
в управлінні та реалізації продукту, визначення переваг використання 
Інтернет-ресурсів як для компаній, так і для їх клієнтів. Проводиться аналіз 
розвитку та запровадження інформаційних технологій у діяльність підприємств 
сфери пасажирських перевозок автотранспортом. Також проводиться аналіз 
особливостей комунікації між користувачем та компанією, що займається 
перевезенням пасажирів автотранспортом, як результат роботи було створено 
систему у вигляді WEB додатку з можливостями кросплатформенного
використання. 

Пропонується створення системи по типу системи оформлення замовлень. 
Адміністратори системи зможуть вносити зміни у розклад та маршрути, а також 
додавати новини. А звичайні користувачі зможуть ознайомлюватись з цією 
інформацією або замовити квиток, попередньо зареєструвавшись у системі або 
заповнити додаткові поля у формі бронювання. 

Розробка відбувається з використанням монолітного підходу. Результатом 
використання монолітної арфхітектури є простота розгортання додатку за 
рахунок того, що всі дії виконуются з одним каталогом, досить непогана 
продуктивність за рахунок швидкого вз'язку між програмними компонентами 
а також в певній мірі масштабованість за допомогою балансувальника 
навантаження. 

Хоч сама система є монолітною, проте вона використовую зовнішні 
інтерфейси для обробки деяких геолокаційних даних а саме інтерфейси 
сервісів Route API для отримання даних про точні координати маршрутів та 
Cities API для отримання геолокаційних даних населених пунктів.
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Система реалізована на мові програмування C# і платформі розробки 
веб-додатків «ASP.NET Core», що дозволить реалізувати функціонал 
клієнтської та серверної частин проекту за допомоги вбудованого у середовище
розробки «IIS» серверу який надає широкий функціонал роботи з Http 
запитами які надходять з клієнтського веб додатку та у подальшому 
оброблюються завдяки методам на стороні сервера. Для серверної сторони 
планується використовувати систему управління базами даних MSSQL 
оскільки необхідно підтримувати цілісність даних, що надає можливість 
використовувати ефективні правила для всіх відомостей у таблицях бази 
даних, а також гарантувати точність інформації, а також використовувати 
транзакції, що відповідають вимогам ACID (atomicity, consistency, isolation, 
durability).

Впровадження інформаційно системи у роботу бізнесу може значно 
збільшити прибуток за рахунок скорочення витрати часу на обслуговування 
клієнтів а також миттевому доступу до даних. Окрім цього система дозволяє 
значно спростити та прискорити процес отримання інформації а також 
замовлення квитку. Дані, які отримані в процесі роботи системи, будуть 
зберігається на сервері, що дозволить надавати безперервний доступ до них.
В результаті використання технологій, що підтримують багатоплатформність
дану систему можливо використовувати на всіх типах пристроїв, що 
підтримують доступ до мережі Інтернет.
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РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
З ПРОДАЖУ КОМП'ЮТЕРІВ

The computer industry is very innovative and competitive. Ecommerce helps 
companies to increase the sales and establish a wider market presence as the 
customers no longer need to visit physical stores. That’s why many computer 
stores went online. During this work an information system for computer store 
ecommerce was developed. It allows the customer not only to choose from 
pre-defined computer configurations, but also to create a custom one and be sure 
that all parts are compatible. The use of modern technology makes the process of 
ordering faster, easier and more user-friendly. 

Електронна комерція – це процес купівлі та продажу матеріальних товарів 
послуг в Інтернеті з використанням електронних платіжних засобів. 

Електронна комерція допомогла підприємствам (особливо з вузьким 
охопленням ринку) отримати доступ до ринків і встановити ширшу 
присутність на ринку, надаючи дешевші та ефективніші способи продажу 
своїх продуктів або послуг [1].

Лише за 2020 рік в Україні було оформлено 4.4 мільйони інтернет-замовлень 
в галузі техніки та електроніки [2]. Отже, для магазину комп’ютерів система 
електронної комерції є дуже ефективним способом підвищення продажів, 
оскільки значна частина людей звикла здійснювати покупки в мережі 
Інтернет.

Перевагою електронної комерції є те, що клієнт шукає та замовляє 
необхідні товари на веб-сайті, користуючись смартфоном або комп’ютером, 
що значно економить час, оптимізує та спрощує процес продажу, дозволяє 
здійснювати продажі цілодобово. 

На даний момент великим недоліком існуючих магазинів комп’ютерів 
є відсутніть можливості зручно створити власну конфігурацію комп’ютера.
Комп’ютерні деталі включають мікросхеми пам’яті, процесори, материнські 
плати, жорсткі диски, відеоадаптери, зовнішні запам’ятовуючі пристрої, 
монітори, кабелі, тощо. Для нормальної роботи комп’ютера всі компоненти 
повинні бути сумісні між собою. Задача полягає в тому, щоб розробити 
спеціальний інтерфейс, що дозволить користувачу зручно підібрати власну 
конфігурацію комп’ютера з наявних комплектуючих із перевіркою іх на 
сумісність.
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У докладі розглядається завдання створення інформаційної системи 
електронної комерції магазину комп’ютерів. Система складається з веб 
додатку та бази даних. 

Для виконання поставленого завдання було обрано мову програмування 
Java та інтегроване середовище розробки Intellij Idea з використанням 
платформи OpenJDK 17.0.1. 

Функціонал клієнтської частини системи було реалізовано за допомогою 
фреймворку Spring Boot, що надає багато можливостей та зручних 
інструментів для розробки веб-додатків [3].

Для реалізації серверної частини, в якості СУБД було обрано MySQL [4]. 
Ця платформа має такі переваги: надійність, безпечність, гнучкість у підтримці
форматів, масштабованість, простота встановлення.

У розробленій інформаційній системі існують такі три ролі користувача: 
«незареєстрований користувач», «зареєстрований користувач», «адміністратор». 
Користувачі, залежно від ролі мають різний рівень доступу до функціоналу 
системи.

Незареєстрований користувач може: переглядати каталог товарів з іх 
фотографіями та характеристиками або інформацію про окремий товар, виконати 
пошук за фільтрами (категорія, ціна, роз'єм підключення, характеристики), 
користуватися інтерфейсом створення власної конфігурації комп’ютера, 
зареєструватися. 

Після реєстрації користувач отримує можливість додавати товари у кошик, 
оформити замовлення. Крім того, зареєстрований користувач має доступ до 
особистого кабінету, де може переглянути свої замовлення (номер замовлення,
замовлені товари). 

Якщо користувач увійде до системи з роллю адміністратора, він отримає
доступ до панелі адміністратора, що надає можливість редагувати каталог 
товарів, переглядати та змінювати статуси замовлень.
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ЗАСТОСУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ 
ПРИ РОЗРОБЦІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

У багатьох країнах уже стало нормою те, що обов’язковими умовами 
створення інформаційних систем є їх доступність для всіх категорій 
користувачів, в тому числі і людей з обмеженими можливостями. В Україні 
дотримання такої вимоги поки що залишається достатньо великою 
проблемою. На сьогодні вже зроблені чіткі кроки в напрямку до формування 
певної системи, спрямованої на забезпечення доступності інформаційних 
систем державних органів для всіх категорій громадян. Кабінет Міністрів 
України затвердив технічні вимоги на створення (модернізацію) офіційних 
сайтів, які стосуються доступу користувачів з вадами зору та слуху. 

На сьогодні в Україні немає єдиних стандартів, вимог або методичних 
рекомендацій, які регламентують порядок розробки інформаційних ресурсів, 
адаптованих для людей з обмеженими можливостями, причому слід 
враховувати, що система має бути доступною для людей з усіма типами 
порушень: зору, слуху, моторики, опорно-рухового апарату, сприйняття 
тексту/інформації (дислексія, деменція). Єдине, чим можна користуватися, –
це норми й рекомендації міжнародного рівня та закордонний досвід зі 
створення відповідних систем. (1). Починаючи з 2018 року в Україні у було 
розпочато впровадження дизайн-системи державних сайтів України, яка 
являє собою набір шаблонів і рекомендацій, призначених забезпечити 
створення стандартизованих інформаційних ресурсів, що відповідатимуть 
усім сучасним вимогам, у тому числі й вимогам доступності. У частині 
забезпечення доступності інформаційних ресурсів дизайн-система базується 
на міжнародному досвіді, насамперед на досвіді Великої Британії та 
Австралії. Ця дизайн-система поки що не є затвердженим стандартом і має 
рекомендаційний характер. 

За результатами аналізу принципів універсального дизайну в контексті їх 
застосування до розробки інформаційних систем різноманітного призначення 
авторами були сформульвані основні вимоги до розробки таких систем 
з урахуванням використання принципів універсального дизайну в аспекті 
доступності для людей з обмеженими можливостями. Також була розроблена
низка рекомендацій, яких бажано дотримуватись з метою створення 
якісного і доступного всім інформаційного контенту. 
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Пропонуються наступні шляхи та прийоми розробки інформаційних 
систем, які дозволять досягти максимального комфорту при їх використанні 
людьми з особливими потребами.

В інформаційних системах має бути наданий чіткий текстовий опис всіх 
зображень та їх функціональність для всіх графічних елементів, що мають 
недекоративну функцію. Всі аудіо- та відеоматеріали, розміщені в системі, 
повинні містити субтитри.

Наявні в системі таблиці слід надавати максимально спрощено та 
коректно, з чітким зазначенням рядків і стовпчиків, заголовків, з чіткою 
відповідністю комірок таблиці заголовкам.

Всі екрани інформаційної системи слід адаптувати для перегляду без 
прив’язки до кольорів. Елементи управління повинні надавати користувачам 
можливість обирати найзручніший спосіб перегляду. 

Для форм внесення інформації в системі слід передбачити послідовні 
логічні переходи між полями, наявність всіх підписів і підказок щодо їх 
заповнення.

Для ефективного сприйняття інформації всі основні сторінки системи 
мають бути не довші за два-три екрани, елементи навігації не мають бути 
занадто дрібними, обов’язково повинен бути присутнім механізм збільшення 
розміру шрифту (рекомендується в два рази). У разі такого збільшення на 
сторінці не повинна з’являтися горизонтальна смуга прокрутки, а сторінка 
має зберігати форму та функціональність.

На використання кольорів також накладаються певні обмеження: 
коефіцієнт контрастності має бути не менше 7 до 1; користувач повинен 
мати можливість вибрати кольори переднього плану та фону. Якщо колір 
використовується для індикації або надання інформації (наприклад, при 
позначенні зайнятих місць концертного залу або вагона поїзда), необхідно 
забезпечити дублювання інформації у вигляді тексту. Для підтримки 
користувачів, що страждають дальтонізмом, мають бути передбачені 
альтернативні візуальні засоби.

При організації інтерфейсу системи слід дотримуватись вимоги, щоб 
будь-які дії в системі можна було виконати тільки з клавіатури, причому не 
повинно існувати ніяких часових обмежень. Крім того, необхідно надати 
додаткові засоби навігації сторінкою.

Слід враховувати особливості сприйняття контенту повністю незрячими 
користувачами (контент сприймається на слух, тобто послідовно, без 
можливості охопити всю сторінку, весь екран поглядом цілком, без 
можливості помітити інформацію в іншій зоні сторінки) і забезпечити 
можливість використовувати спеціальні програми зчитування з екрана 
(скринрідери), які працюють виключно з текстовою інформацією. Доречно 
в цьому випадку використовувати текстові мітки та у разі потреби підказки 
для елементів введення інформації користувачем – полів, чекбоксів;
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Створюючи інформаційну систему з урахуванням вимог універсального 
дизайну, розробник отримує не просто ресурс, яким можуть користуватися 
люди з порушеннями зору або моторики, а ресурс, що залишиться працездатним
продуктом для всіх користвачів, незалежно від того, який пристрій вони 
використовують, в яких умовах перебувають, які мають обмеження при 
роботі. Дотримання принципів універсального дизайну при розробці 
інформаційних систем дозволить побудувати в Україні цифрове суспіьство.
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СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ ЙМОВІРНОСТІ ВСТУПУ АБІТУРІЄНТА 
НА ПЕВНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА РОЗПОДІЛУ ПРІОРИТЕТІВ 

ПРИ ПОДАННІ ДОКУМЕНТІВ
В Україні дуже висока популярність та значимість вищої освіти. 

За даними Державної служби статистики України у 2021 н. р. кількість 
прийнятих до ВНЗ осіб становила 277,1 тис. осіб. Однак з кожним роком 
правила розрахунку усіх балів та коефіцієнтів для абітурієнтів стає все 
складнішим. Останні роки існує правило, за яким можна подати лише 5 заявок 
на вступ на бюджет на різні спеціальності. Також обов'язково потрібно зазначати 
пріоритетність для заяв на вступ на місця державного та регіонального 
замовлення на відкриті та закриті конкурсні пропозиції. Змінювати 
пріоритетність не можна. Тому для багатьох вступників дуже гостро постає 
питання вибору спеціальностей та оцінки власних можливостей вступу 
до них.

Експериментальним шляхом було встановлено що, прохідний бал на 
конкретну спеціальність на пряму не залежить від статистичних показників
(конкурс, кількість поданих заяв, розподіл заяв за балами і т.д). Майже 
у всіх випадках коефіцієнт кореляції прохідного бала з іншими показниками
(та їхніми комбінаціями) був дуже низьким.

Отже прохідний бал – це випадкова величина (ВВ), яка підкоряється 
деяким законам. Значення ВВ неможливо розрахувати навіть за відомих 
умов (статистична інформація минулих років).

Але ми можемо розрахувати ймовірність того, шо ВВ прийме деяке 
значення. Знаючи основні закони розподілу ймовірностей, ми можемо 
зробити висновки про події (ймовірність вступу на обрану спеціальність, 
враховуючи власні бали ЗНО та минулорічні прохідні ,в яких беруть участь 
ці ВВ (прохідний бал на обрану спеціальність).

На жаль, ці висновки також носять імовірнісний характер, тому якщо 
ймовірність вступу на бюджет на обрану вами спеціальність дорівнює 99%, 
це не означає, що ви потрапите на бюджет (це лише показник високої 
ймовірності вступу)
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Слід зауважити, що минулорічні статистичні дані не є на 100% 
достовірні для того, щоб їх використовувати для розрахунку ймовірності 
вступу на бюджет, тому що раніше були інші умови вступу до ВНЗ 
(відсутність пріоритетів, три хвилі зарахування на бюджет, можливість бути 
рекомендованим до зарахування на бюджет на декілька напрямків 
одночасно, відсутність коефіцієнтів , на які множаться предмети ЗНО та 
середній бал атестата і т.д)

Тобто мета розробки застосунку полягає у допомозі вступнику за 
вказаними балами ЗНО та коефіцієнтами на них за обраною спеціальністю 
розрахувати ймовірність прийому його на бюджет. Розрахунок планується 
робити за допомогою визначених Міністреством освіти правил розрахунку 
конкурсного балу, конкурсної пропозиції на спеціальність та прохідного 
балу. Для отримання ймовірності будуть використовуватись бази даних зі 
статистичною інформацією щодо вступних кампаній минулих років.

В основу розрахунку ймовірності буде покладено теорему Байеса.
Теорема Байєса (або формула Байєса) – одна з основних теорем 

елементарної теорії ймовірностей, яка дозволяє визначити ймовірність події 
за умови, що сталася інша статистично взаємозалежна з нею подія. Іншими 
словами, за формулою Байєса можна більш точно перерахувати можливість, 
взявши до уваги як раніше відому інформацію, і дані нових спостережень. 
Формула Байєса може бути виведена з основних аксіом теорії ймовірностей, 
зокрема умовної ймовірності. Особливість теореми Байєса у тому, що її 
практичного застосування потрібна велика кількість розрахунків, обчислень, 
тому байєсівські оцінки стали активно використовувати лише після революції
в комп'ютерних і мережевих технологіях.

У разі теореми Байеса ймовірності, використовувані в теоремі, піддавалися 
цілу низку імовірнісних інтерпретацій. В одній з таких інтерпретацій говорилося, 
що виведення формули пов'язане із застосуванням особливого підходу до 
статистичного аналізу. Якщо використовувати байєсовску інтерпретацію 
ймовірності, то теорема показує, як особистий рівень довіри може кардинально 
змінитися внаслідок кількості подій, що настали.

P(A|B) =P(B|A)P(A)P(B),

де A та B - є подіями;
Р(А) та Р(В) є ймовірностями настання А та В відповідно, безвідносно 

одна до одної;
Р(А|B) - умовна ймовірність, є ймовірністю А за умови істинності В;
P(B|A) -умовна ймовірність, є ймовірністю В за умови істинності А;
Також враховуються розрахунки ймовірної кількості конкурсних 

пропозицій на спеціальність. Конкурсна пропозиція – це пропозиція закладу 
освіти щодо кількості місць для приймання вступників на певну освітню 
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програму за спеціальністю. Якщо ви подали заяву на Відкриту КП, конкурс 
за конкретною спеціальністю проводиться одночасно серед усіх вступників 
країни, загалом по усіх закладах вищої освіти, де є обрана вами 
спеціальність.

У Відкритій КП немає фіксованого обсягу місць, але існує максимальний 
обсяг – бажана закладом освіти кількість бюджетних місць.

Тобто заздалегідь невідомо скільки людей зможуть вступити на навчання, 
а лише після роботи алгоритму буде конкретно визначено кількість 
рекомендованих до зарахування вступників.

Проблеми визначення майбутніх навчальних спеціальностей, на які буд 
подана заява, є загальними для всіх випускників та батьків. Розроблена 
програма завдяки використанню теорем ймовірності та статистики для 
даних минулих років, враховуючи усі правила формування балів та 
застосування коефіцієнтів, допоможе майбутнім студентам визначити свої 
шанси на вступ на певні спеціальності, оптимально розподілити на них свої 
пріоритети.
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СТВОРЕННЯ ПЛАТФОРМИ ПРОДАЖУ ОНЛАЙН-КУРСІВ
Платформи для продажу онлайн курсів вже давно не рідкість у час 

розвинутих технологій, через що попит на офлайн майстер-класи та школи 
мистецтв значно зменшився. Тому ті, хто заробляють мистецтвом переходять
в онлайн для заохочення клієнтів. Онлайн платформи для поширення та 
продажу товарів є вигідними для замовників з різних сторін: по-перше, 
не потрібно шукати приміщення та орендувати його за великі гроші, 
не потрібно платити за комунальні послуги; по-друге, не потрібно шукати та 
орендувати обладнання для персоналу і учнів та слідкувати за його станом; 
по-третє, менші витрати на людські ресурси такі, як викладачі, менеджери 
та інший персонал; по-четверте, обсяг користувачів, які можуть придбати 
курс не обмежується кількістю місць в аудиторії та кількістю викладачів; 
по-п’яте, усі ресурси відкриті у будь-який проміжок часу та у будь-якому 
місці планети з доступом до інтернету. Тож, можна зробити висновок, що 
автоматизація деяких процесів збільшує попит на навчання та оптимізує 
процес роботи загалом.

Користувач цієї платформи матиме змогу обрати для себе курс чи 
майстер-клас згідно з його вподобань та вмінь та почати освоєння нових 
навичок разом із викладачем платформи. Повторюючи за викладачем, 
користувач не тільки покращить свої навички у обраному ним напрямку, але 
й згодом зможе ділитися своїми здобутками з іншими. Для початку 
навчання клієнт повинен зареєструватися у системі після чого він матиме 
змогу сплатити уподобаний йому курс. Курс являє собою відеоурок або 
серію відеоуроків за якими можна освоїти вказану тему. Після оплати курс, 
на який підписано користувача, відображено у його особистому кабінеті, де 
він матиме змогу переглядати його стільки разів, скільки забажає. 

Звісно, платформа продажу онлайн-курсів корисна не лише тим, хто бажає 
покращити свої вміння у мистецтві, а і тим, хто бажає поділитися своїми 
вміннями та стати викладачем. Вони матимуть змогу розмістити свої навчальні 
відео з дозволу адміністратора та отримувати за це дохід з продажу. Для 
поширення попиту на лише на майстер-класи, але і на саму особистість автора за 
окремий внесок до платформи можна розмістити свої роботи у онлайн-галереї. 
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Це може збільшити популярність автора та принести нових шанувальників 
творчості. Крім того розміщена робота супроводжуватиметься додатковими 
посиланнями на соціальні мережі автора, що відкриває нові можливості 
платформи у світі мистецтва.

Ґрунтуючись на необхідних функціональних можливостях системи 
визначено необхідні ролі користувачів: адміністратор, викладач, користувач. 
Користувач матиме доступи до перегляду інформації про усі доступні курси 
платформи та до придбаних курсів особистому кабінеті користувача. Викладач
матиме змогу завантажувати свої відео на платформу та переглядати 
статистику проданих його курсів у особистому кабінеті. Адміністратор 
матиме доступ до перегляду та публікації курсів викладачів та видаленню 
користувачів з системи. 

Звідси випливає задача створити платформу з трьома різними ролями та 
різним функціоналом відповідно до кожної ролі. Таким чином викладач 
та адміністратор матимуть змогу завантажувати, видаляти, та редагувати 
файли, на відміну від користувача. Адміністратор платформи матиме 
доступи до усіх користувачів системи та зможе їх видаляти та блокувати, 
він повинен перевіряти відео-матеріали, що надсилають йому викладачі 
задля усунення неприпустимого контенту.

Перш за все, для впровадження платформи продажу онлайн-курсів потрібно 
автоматизувати основні бізнес-процеси: підписання на курс, оплата, створення 
курсу. 

Розроблена платформа продажу онлайн-курсів сприятиме більшому
заохоченню користувачів до творчості та зростанню доходу з кожного проданого 
курсу. Дана розробка допомагає споживачу знайти те джерело, що йому потрібно
та мати до нього доступ у будь-яку хвилину, та, за бажанням, створити 
і продавати власні курси.

Основним бізнес-процесом системи є підписання на курс. Даний процес 
несе у собі послідовність дій користувача, такі як: вибір курсу, внесення 
особистих даних, оплата. У результаті виконання послідовності дій користувач
матиме доступ до матеріалів лекцій та практик у системі.

Для розробки платформи продажу онлайн-курсів використано мову 
програмування PHP та фреймворк Laravel [1], що призначений для розробки 
вебдодатків та має модульну систему упакування з виділеним менеджером 
залежностей Composer, різні способи для доступу до реляційних баз даних. 
Для швидкої оплати застосовано сервіс PayPal [2] - міжнародну електронну 
платіжну систему, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій 
людині у світі, в якої є банківська карта. База даних реалізована на 
платформі СУБД MySQL [3], що представлена з допомогою вебдодатку 
phpMyAdmin [4], написаним мовою PHP із графічним вебінтерфейсом, що 
дозволяє через браузер здійснювати адміністрування сервера MySQL, 



Секція 1. «Інформаційні технології та системи 
соціокультурної сфери»

22

запускати запити SQL, переглядати та редагувати вміст таблиць баз даних. 
Для розробки клієнтського додатку обрано технології HTML у якості мови 
розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері, CSS як мову 
стилів сторінок, що використовується для опису їхнього зовнішнього 
вигляду та JS, що використовується для створення сценаріїв вебсторінок, що 
надає можливість на боці клієнта (пристрої кінцевого користувача) 
взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно обмінюватися 
даними з сервером, змінювати структуру та зовнішній вигляд вебсторінки.
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ 
У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

В умовах пандемії COVID-19 для подальшого розвитку туристичного 
бізнесу важливе значення має використання інформаційних ресурсів у вигляді 
спеціалізованих веб платформ, які дозволяють планувати туристичні подорожі 
з урахуванням існуючої епідеміологічної ситуації.

В роботі виконано розробку, налагодження та тестування міжнародного 
туристичного ресурсу. Задача дослідження сформульована наступним 
чином: першочерговою задачею є інформування людей, які збираються 
у подорожі, про епідеміологічний стан в будь-якому куточку планети.

Окрім того за допомогою сайту можна отримати:
 інформування про міжнародні туристичні послуги;
 інформування про пропонований обсяг послуг;
 демонстрацію турів в режимі on-line за допомогою галереї турів, 

яка постійно оновлюється;
 публікація новин і анонсів.

Для міжнародного туристичного ресурсу на основі морфологічної 
структуру сайту розроблено: логотип, елементи навігації, засоби пошуку, 
вибір мови, заставка, інформаційне поле. Так як сайт створений як 
інформативний ресурс, у проекті домінуючу частину займають тексти, які 
були спеціально збережені для сайту. Так само при розробці та верстці сайту 
використовувалися такі графічні елементи як логотип, фон сайту і велика 
кількість графічних елементів.

Розробка виконана мовами HTML і JavaScript в середовищі Atom 
з використанням бібліотеки jQuery [1] і каскадних таблиць стилів CSS. 
За основу обрано «фіксований» макет [2]. Завдяки цьому дизайн сайту 
не змінюється при зміні пропорцій браузера, має строго визначену ширину 
і пропорції стовпців. Технічне розміщення фону виконано шляхом 
виділення в тій же колірній схемі, що й фонове зображення всього сайту. 
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На рисунках 1–2 наведені скріншоти деяких сторінок сайту.

Рис.1. Головна сторінка сайту

Рис.2. Посилання сторінки «Обмеження через COVID-19»
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Рис.3. Скріншот посилання «Обмеження внаслідок пандемії COVID-19»

Рис.4. Контент сторінки «Країни мрій»

Примітка. Робота була виконана до початку російської агресії і втратила 
актуальність. Віримо в перемогу України і сподіваємося, що актуальність 
міжнародного туризму знову буде на часі.
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ПАРАЛЕЛЬНІ ОБЧИСЛЕННЯ
В ЗАДАЧАХ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ 

Метод динаміки частинок (молекулярної динаміки, або МД) [1] – один із 
найбільш широковживаних методів сучасної обчислювальної науки. Існують дві 
схожі задачі: гравітаційна та електромагнітна динаміка, де далекодіючі 
(спадають пропорційно до квадрату відстані) міжчастинкові сили обчислюються 
як суперпозиція усіх парних взаємодій (закон Ньютона, закон Кулона), 
а рух системи частинок моделюється інтегруванням рівнянь Ньютона. 
Молекулярно-динамічне моделювання забезпечує можливість докладного 
мікроскопічного моделювання на молекулярному рівні. Характер речовини 
можна отримати, розглядаючи структуру та рух її складових блоків, а також 
їхній розвиток у системі N-тіл. Враховуючи те, що класична задача N-тіл 
не має загального аналітичного рішення, єдиним шляхом дослідження 
системи стає чисельний. Дослідження у цьому напрямку, потребують значних 
обчислювальних обсягів для можливості відслідковувати рух окремих молекул. 
Важливим питанням, яке виникає неодноразово і в різних контекстах, є 
співвідношення між станом речовини (рідкий, твердий або газоподібний) 
і основних взаємодій між складовими атомами або молекулами. метод 
молекулярної динаміки дає можливість відтворити поведінку речовини, 
використовуючи чисельне розв’язання моделі системи.

Для реалізації методу МД, використано алгоритм Вєрлє в швидкісній 
формі [2]. Для знаходження положення частинки з часом використовуються 
формули класичної механіки: 

Розрахунок починається з обчислення положення частинки на основі 
якого використовуючи потенціал Ленорда-Джонса обчислюється сила 
взаємодії між частинками.
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На основі отриманої рівнодійної сил знаходимо прискорення і обчислюємо
швидкість. 

Етап розрахунку прискорення вимагає найбільше часу, бо потрібно 
розглядати взаємодію частинки з рештою.

Для реалізації моделі МД використана технологія паралельного 
програмування OpenCL [3] на основі графічного процесора. В результаті 
було здійснено моделювання зіткнення двох тіл (рис. 1), а також фазовий 
перехід тверде тіло – рідина – газ (рис. 2).

Рис.1. Моделювання зіткнення двох тіл

Рис.2. Фазовий перехід тверде тіло – рідина – газ
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ 
ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ДЛЯ АНАЛІЗУ ПЕРЕБІГУ ПАНДЕМІЇ 
Масштабні економічні та соціальні виклики, що стоять перед сучасним 

суспільством змінюють інформаційний простір [1]. Поширення мережі 
Інтернет дає апаратні можливості для спільної роботи над будь-яким 
контентом. Водночас це висуває нові вимоги до програмних продуктів, 
які повинні забезпечувати роботу в єдиному інформаційному середовищі. 
Тим більше, що захворювання на COVID-19, яке на початку 2020 року 
сприймалося як рідкісна екзотична хвороба, перетворилося на пандемію 
світового масштабу. Задля її подолання необхідно об’єднати міжнародні 
зусилля науковців.

Таким чином використання сучасних засобів створення єдиного 
інформаційного середовища набуває все більшої актуальності.

Об’єднання даних з різних інформаційних джерел з метою створення 
візуалізації в середовищі Microsoft Power BI Desktop різноманітних аспектів 
перебігу пандемії COVID-19 на основі інформації з порталів відкритих 
даних. 

Статистичні дані вибрані для наступних регіонів: Україна, Бельгія, 
як одна з найбільш розвинених країн Європи, Болгарія, як найбідніша країна 
Європейського союзу. Окрім того, Бельгія вибрана тому, що саме по цій 
країні на порталах відкритих даних можна знайти найбільше статистичної 
інформації, яка може буде використаною для ілюстрації досліджень.

Великі обсяги інформації створюють складнощі її безпосереднього 
сприйняття. Для візуалізації найкращим чином підходить використання 
дашбордів [2], які не лише візуалізують, але і аналізують будь-які дані.

Значний обсяг статистики перебігу пандемії COVID-19 ускладнює 
можливості аналізу і прогнозування щодо перебігу хвороби. В зв’язку з цим 
збільшується значення інтеграції різноманітних програмних платформ та 
візуалізації результатів обчислень. В якості інструментарію подальших 
досліджень обрано використання інтеграції програмних продуктів MS Excel, 
Mathcad та MS Power BI [3]. 
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До переваг такого підходу слід віднести:
 можливість завантаження великих файлів даних у різних форматах;
 реалізація складних математичних моделей за допомогою математичного

процесора Mathcad;
 візуалізація за допомогою MS Power BI отриманих результатів 

у вигляді дашбордів.
В якості основних порталів відкритих даних використовуються наступні 

джерела:
https://coronavirus.jhu.edu/map.html,
https://ourworldindata.org/,
https://covid19.rnbo.gov.ua/,
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/,
https://epistat.wiv-isp.be/covid/, 
https://aqicn.org/map/belgium/ru/ .
Статистичні дані розглянуто як для абсолютних показників, так 

і у співвідношенні до чисельності населення. Для побудови різноманітних 
трендів поширення пандемії використано MS Excel, який дає можливість 
будувати тренди в декілька способів: 1) за допомогою вбудованих функцій, 
2) використовуючи апарат побудови діаграм, 3) використовуючи надбудову 
Solver або російською мовою Поиск решения.

Проведено приблизний аналіз епідеміологічної ситуації, побудовані 
різноманітні діаграми, показано зв'язок між рівнем вакцинації і кількістю 
летальних випадків (рис.1-3).

Рис.1. Співвідношення між рівнем вакцинації і рівнем смертей на мільйон населення 
в Україні

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ourworldindata.org/
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/
https://epistat.wiv-isp.be/covid/
https://aqicn.org/map/belgium/ru/
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Рис.2. Співвідношення між рівнем вакцинації і рівнем смертей на мільйон населення 
в Болгарії

Рис.3. Співвідношення між рівнем вакцинації і рівнем смертей на мільйон населення 
в Бельгії

З цих графіків випливає такий висновок: якщо рівень вакцинації досягає 
50%, то крива кількості летальних випадків стає спадною. 

Математичний процесор Mathcad використано для побудови більш 
складних видів апроксимації,які враховують вигляд статистики, зокрема, 
синусоїдальну, логістична регресії, також лінійну комбінацію цих функцій 
(рис.4). Суцільна лінія відповідає вектору = sin 1 , переривчаста 
- = sin 1 , штрих-пунктирна - = sin 1  , де d приймає 
значення в межах (0; 0,5). Перші два тренди мають середнє значення 
похибки 10,71% і 9,45%. В третьому варіанті – 8,41% при d=0,12. Відповідні 
коефіцієнти кореляції дорівнюють 0,646, 0,762 та 0,788.
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Рис.4. Лінії регресії у вигляді лінійної комбінації функцій за період з 9 листопада 
до 6 грудня 2020

Створено інформаційний ресурс для якісного статистичного аналізу 
впливу різноманітних факторів на поширення пандемії COVID-19. Для цього 
використано інтерактивну платформу MS Power BI, створену компанією
Microsoft як розвиток досліджень компанії у сфері Big Data.

В результаті отримано дашборд візуалізації (див. [2]), який дає можливість 
у інтерактивному режимі візуалізувати вплив різноманітних факторів для 
якісного аналізу статистичної ситуації з подальшим виокремленням важливих 
факторів впливу. 
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ 
ПРОТОТИПІВ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

Чим більше розвивається науковий прогрес, тим ближче підкорення 
безкрайніх просторів космосу. Вже сьогодні безліч людей по всьому світу 
захоплюється фентезі сетингом, безліч книг, фільмів, ігор з участю космічних 
кораблів. Збільшується необхідність у засобах, зокрема, програмних, за 
допомогою яких дизайнери та інженери зможуть опрацьовувати свої нові ідеї.

В рамках розгляду різних аспектів окресленої проблеми пропонується 
розробити застосунок моделювання прототипів космічних апаратів, який 
задовольняє вимоги дизайнерів та інженерів щодо реалізації та перевірки на 
моделі певних рішень. В розпорядженні користувача є множина каркасів 
моделі, її фрагментів та перевірка обраних льотно-технічних характеристик 
моделі на відповідність стандартним значенням.

У застосунку передбачено реалізацію функцій:
 побудова моделі з наявних у каталозі фрагментів, які кріпляться 

до обраного каркасу;
 доповнення каталогу каркасів, каталогу фрагментів літальних 

апаратів розробками користувача;
 каталог параметрів моделі, які перевіряються;
 тривимірна візуалізація моделі;
 обчислення параметрів моделі таких як центр мас, вектор 

прискорення та аеродинаміка апарату;
 графічне відображення параметрів моделі;
 експорт створеної моделі.
Інтерфейс застосунку має відповідати вимогам інтуїтивної зрозумілості, 

дружності, відповідності стилю предметної області, мати контекстні 
підказки, що взагалі допомагає почати працювати одразу без необхідності 
вивчати специфікацію застосунку.

Розробку передбачається проводити за спіральною моделлю. Спіральна
модель є більш гнучкою і дозволяє вносити корективи у процесі розробки.

Середовищем розробки обрано мову С#, яка є більш пріоритетною для 
розробки десктопних застосунків, база даних створюється на платформі 
СУБД MySQL. Для візуалізації середовищем обрано Inventory Studiо [1]. 
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Програмне забезпечення Inventory Studio надає професійні інструменти 
механічного проєктування, документування та моделювання проєктованих 
об’єктів, таким чином забезпечуючи наскрізну підтримку всіх етапів 
проєктування.

Після закінчення моделювання користувач має змогу експортувати 
модель у форматі FBX [2] та OBJ [3], а також імпортувати модель у інші 
середовища розробки. Арт-виконавці як користувачі пропонованої 
інформаційної системи можуть втілювати свої ідеї та використовувати для 
ілюстрації у книгах, коміксах, тощо. Інженери та дизайнери можуть 
реалізувати модель «нашвидкуруч», прорахувати фізичні параметри та 
експортувати до поточного проєкту.
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РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
З ПОШУКУ ПОПУТНИКА

Необхідність швидко пересуватися містом є невід’ємною частиною 
життя будь-якої людини. І завдяки швидкому розвитку інформаційних 
технології з’являється можливість знайти попутника за допомогою 
інформаційної системи «Пошук попутника». Застосування інформаційних 
систем забезпечує не тільки ефективні засоби для обробки та отримання 
заявок на пошук попутника, а також можливість створення аккаунту для 
постійних користувачів, що мають автівку, або користувача, що часто 
шукають попутника.

Інформаційні системи, що використовують сервіси мережі Інтернет, 
надають великий спектр можливостей користувачам для верифікації даних, 
тому кожен володар автівки має ввести персональні данні, та детальну 
специфікацію автівки. Введені дані верифікуються через державні реєстри. 

Для користувачів системи визначені три ролі: «незареєстрований 
користувач», «володар автівки», «зареєстрований користувач» . Для кожної 
ролі користувача визначений специфічний тільки до нього перелік функцій 
інформаційної системи, що реалізують різні бізнес функції.

Користувач з роллю «незареєстрований користувач» має можливість 
отримати доступ до функцій з перегляду доступних поїздок, та вибору 
попутника для поїздки. 

Користувач з роллю «зареєстрований користувач» може використовувати
функції зі створення акаунту у системі, що дозволяє додати персональні 
данні та мати доступ до бонусної системи.

Користувач з роллю «володар автівки» має функціонал зі створення 
поїздки, перегляду заявок на поїздку та підтвердження заявки на поїздку. 
Володар автівки може прокладати, змінювати маршрут поїздки. Також 
володар автівки може регулювати час поїздки, але ця інформація має бути 
описана під час створення заявки на пошук попутника.

До компонентів інформаційної системи з пошуку попутника були 
висунуті наступні вимоги: 
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– система має проводити шифрування персональних даних на етапі 
реєстрації;

– система має відображати тільки ті поїздки, які є у списку актуальних;
– система має надавати інформацію щодо поїздки користувачу на етапі 

пошуку поїздки;
система має надавати можливість прокладати маршрут самостійно для 

володаря автівки;
– система має надавати можливість автоматичного пошуку попутника на 

основі ведених даних користувачем. 
Розробка компонентів інформаційної системи з пошуку попутника 

проводилося в інтегрованому середовищі розробки програмного 
забезпечення Visual Studio 2022.

За допомогою ASP.NET Core MVC було реалізовано серверну частину та 
зв'язок між серверної та клієнтської частини. Для реалізації бази даних було 
обрана платформа СУБД MsSQL Server
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ЩОДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ 
ВЕРТОЛЬОТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Не торкаючись різноманітних застосування нейронних мереж для 
управління промисловими роботами та технологічними процесами, розглянемо 
важливу технічну проблему діагностики несправностей складних технічних 
об’єктів, наприклад, авіаційних двигунів венртольотів. Вважається, що ця 
проблема простіше за розглянуту вище проблему діагностики здоров’я людини. 
Справді, якщо будувати діагностичну систему методами традиційного 
математичного моделювання, що грунтуються на законах природи – фізики, 
хімії, біології тощо, це твердження справедливе. Справа в тому, що для 
авіаційного двигуна вертольоту, яким би складним агрегатом він не був, 
завжди відомо функціональне призначення будь-якого як завгодно дрібного 
вузла, що не можна сказати про людину. Природно, що це є серйозною 
перешкодою, що ускладнює побудову адекватних математичних моделей 
людини традиційними способами. Нейронна мережа сама витягує необхідні 
знання з навчальних прикладів, сама встановлює невідомі закони і розкриває 
функціональні зв’язки між елементами авіаційного двигуна вертольоту. Тому 
у разі нейромережевого моделювання немає принципової різниці між 
діагностикою захворювань людини та діагностикою несправностей авіаційного 
двигуна вертольоту [1].

Нейросетьовий підхід до розв’язання задач медичної діагностики, 
розглянутий раніше, можна майже без змін застосувати до розв’язання
задачі діагностики несправностей авіаційного двигуна вертольоту. 
Зазначимо, що у вхідному векторі персептрона X слід передбачити місця для 
всіх параметрів польотного моніторингу, на значення яких впливають 
дефекти, що виявляються. Можливі дефекти авіаційного двигуна вертольоту
можна закодувати у вихідному векторі D за допомогою тих самих нулів 
і одиниць. Вектори бажаних виходів Dq складаються за результатами 
польотних випробувань. На відміну від медичної діагностики, тут немає 
необхідності вводити багатобальну шкалу діагнозів, оскільки всі діагнози 
у навчальній множині прикладів мають 100 % достовірність, тобто ситуація 
аналогічна випадку, коли діагноз хвороби ставить патологоанатом.
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Крім того, розумно припустити, що при перших вильотах нового або 
відремонтованого вертольоту його двигун повністю справний і дефектів 
немає, тоді як при останніх вильотах двигун вже мав дефекти, які виявилися 
при його розбиранні. Тому з множини параметрів польотного моніторингу 
цінність на навчання нейронної мережі мають параметри першого і останнього
польотів вертольоту. Отже, для кожного двигуна, що побував на розбиранні, 
формується пара навчальних векторів Xq і Dq.

Якщо кількість навчальних прикладів буде достатньою, то правильно 
спроектований багатошаровий персептрон (рис. 1) навчиться надійно ставити 
діагнози несправностей авіаційних двигунів вертольотів, у тому числі і тих, які 
в навчальній множині не брали участь. 

Рис. 1. Принципова схема нейромережевої системи діагностики авіаційного двигуна 
вертольоту

Якщо таким персептроном обладнати бортовий комп’ютер вертольоту, 
він буде повідомляти про появу дефекту двигуна в реальному часі, тобто,
як тільки складеться відповідна конфігурація вектору вхідних параметрів –
результатів вимірювань, що знімаються під час польоту літака. Природно, 
що перш, ніж потрапити в кабіну пілотів, сигнали персептрона повинні 
оброблятися комп’ютером, що виробляє інструкції про адекватні дії екіпажу 
за умов, що створилися.

Реалізація нейромережевих методів діагностики авіаційних двигунів 
вертольотів (рис. 1) [2] зводиться до такої послідовності кроків: зберігання 
еталонних характеристик індивідуального (середньо статистичного) двигуна 
у вигляді «інформаційного портрета» на базі першої нейронної мережі НК-1;
порівняння параметрів окремо взятого двигуна з даними, розрахованими за 
допомогою НК-1; на підставі аналізу вектору отриманих «нев’язок» (відхилень) 
між значеннями вектору виміряних параметрів конкретного двигуна і вектору 
даних, розрахованих за допомогою НК-1, приймається рішення про технічний 
стан двигуна (на цьому етапі використовується друга нейронна мережа НК-2). 
Характеристиками індивідуального двигуна на етапі налаштування (навчання) 
НК-2 можуть використовуватися: математична модель двигуна з імітованими 
дефектами (ММ); реальні дані по дефектним двигунам, отримані на етапі 
випробувань. НК-2 (рис. 1) – це бінарний нейрокласифікатор, на входи якого 
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надходять значення зазначених вище відхилень (нев’язок) Δyi, а виходи 
утворюють бінарний вектор R = {R1, R2,…Rm}, компоненти якого 
відображають результати діагнозу.

НК-1
Модель еталонного 

(середньостатистичного) 
двигуна

Індивідуальний 
двигуна

U

Модель 
двигуна з 

дефектами

Реальні дані 
по дефектним 

двигунам

Y

YM

Δy1

Δy2

Δyn

R1

R2

Rm

НК-2
ΔY R

Прийняття 
рішень про 
тип відмови 

(дефекту)

а) б)

Yетал

Рис. 2. Реалізація нейромережевої системи діагностики авіаційного двигуна вертольоту
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
У ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ 

ВЕРТОЛЬОТІВ
Авіаційний газотурбінний двигун (ГТД) вертольоту як відновлюваний 

об’єкт протягом терміну служби потребує безперервного моніторингу, 
трудомісткість якого залежить від рівня автоматизації процесів отримання, 
обробки, зберігання, документування інформації про поточний стан авіаційного
двигуна, послідовність та методи виконання яких визначають інформаційну 
технологію моніторингу.

Дослідження у сфері створення автоматизованих систем моніторингу 
технічного стану авіаційних ГТД показують недостатню обґрунтованість 
застосування систем, що грунтуються лише на одному з відомих методів 
діагностування, оскільки жоден з методів не є універсальним та абсолютно 
надійним. Природно, що подібні системи моніторингу, побудовані на основі 
одного класифікатора, не зможуть повною мірою задовольнити зростаючі 
вимоги до діагностування двигунів. Існує кілька напрямків, що визначають 
підвищення ефективності бортових технологій моніторингу за станом ГТД. 
Основним напрямом слід вважати інтелектуалізацію процесів обробки 
інформації із залученням нейромережевих методів, які здатні забезпечити 
підвищення якості бортових алгоритмів моніторингу технічного стану ГТД.

Методи інтелектуального аналізу даних є новим напрямом, що доповнює 
та розвиває класичні статистичні методи дослідження [1], часто іменовані 
у вітчизняній та зарубіжній літературі як Data Mining – «видобуток» даних 
та виявлення знань. Data Mining використовує сучасні інтелектуальні 
технології, що включають нейронні мережі, нечітку логіку, експертні 
системи. Ці технології використовуються в даній роботі для розв’язання 
широкого спектра задач моніторингу технічного стану ГТД.

Нейронні мережі – розділ штучного інтелекту, в якому для обробки 
сигналів використовуються явища, аналогічні, що перебігають у нейронах 
живих істот [2]. Дослідженню штучних нейронних мереж (ШНМ), присвячені
роботи вітчизняних авторів (В.А. Терехова, В.М. Лазарєва, А.П. Свиридова, 
А.Н. Горбань тощо), а також зарубіжних (С. Осовського, Ф. Уоссермена, 
А.К. Джейна тощо).
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Авіаційний ГТД вертольоту є складною технічною системою. Розвиток 
підходів моніторингу технічного стану ГТД йде у кількох напрямах: 
розробка нових фізичних принципів моніторингу, розробка діагностичних 
засобів та систем, удосконалення алгоритмічних процедур [3]. Актуальність 
питань моніторингу досить висока, враховуючи, що є тенденції до розробки 
ГТД з більшими ресурсами та з більшим експлуатаційним навантаженням. 
Ціна несправності, руйнування чи катастрофи надзвичайно висока, 
особливо, коли йдеться про людські життя. Розробка систем моніторингу 
дозволяє підвищити безпеку експлуатації ГТД.

Застосування нейронних при розробці моделей авіаційних ГТД вертольотів
має низку незаперечних переваг, оскільки:

 класичні методи апроксимації функцій декількох змінних не дозволяють 
реалізувати прості механізми вибору структури математичних моделей, 
у той час як розробка нейромережевих моделей базується на 
використанні стандартних процедур вибору структури нейронної 
мережі і методів їх навчання;

 реалізація класичних методів інтерполяції на основі сплайн-функцій 
вимагає значних обчислювальних ресурсів, при цьому забезпечення 
обчислень у реальному масштабі часу, як правило, проблематично. 
Багатошарова організація нейронних мереж дозволяє виконувати 
паралельні обчислення (при апаратній реалізації нейронної мережі), 
що забезпечує розв’язок задачі апроксимації в реальному масштабі 
часу;

 за допомогою нейронної мережі досить просто будуються 
інверсні моделі авіаційних ГТД вертольотів, які використовуються 
в компенсуючих регуляторах.

На рис. 1 приведена узагальнена структурна схема процесу настройки 
параметрів (процедури навчання) нейромережевої моделі авіаційного ГТД 
вертольоту (на прикладі двигуна ТВ3-117), де U = (u1, u2 ..., um)T – вектор 
вхідних (керуючих) впливів; Y = (y1, y2 ..., ym)T – вектор вихідних параметрів 
двигуна;  1 2, ,...,

THM HM HM
ny y yHMY – вектор виходів нейронної мережі; 

ΔWij – приріст ваг синаптичних зв’язків нейронної мережі.
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Рис. 3. Схема навчання нейромережевої моделі авіаційного ГТД вертольоту

Задача ідентифікації авіаційного ГТД вертольоту за допомогою ШНМ 
може бути сформульована наступним чином. За підсумками пропонованих 
нейронної мережі в процесі навчання множини векторів (Ui; Yi), що 
утворюють «навчальну вибірку» і отриманих експериментальним шляхом 
для індивідуального екземпляра двигуна, необхідно відшукати оператор FНМ

в класі нейромережевих архітектур, який найкращим чином представляв би 
(апроксимував) оператор F.
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МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ РІЗНИХ ВИДІВ 
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА В УМОВАХ РИЗИКУ

Людям доводиться приймати рішення майже скрізь і завжди. Будь-яка 
усвідомлена цілеспрямована діяльність є послідовністю рішень, прийнятих 
і реалізованих людиною або групою людей, які виступають як особа, яка 
приймає рішення (ЛПР). Отже, процедура прийняття рішень є обов'язковим 
аспектом діяльності. 

Прийняття рішень у кожному реальному завданні – проблема багатоскладна, 
обтяжена до того ж різноманітністю об'єктивно існуючих альтернатив та 
обмеженими можливостями особи, приймаючого рішення. Усвідомлення 
цієї обставини зумовило прагнення зробити процедуру прийняття рішень 
більш формалізованою та об'єктивною обґрунтованою. Схема процесу 
прийняття рішення не залежить від тієї області, у якій приймається рішення. 
Інакше кажучи, закони прийняття рішень єдині для всіх предметних галузей.

Основні критерії, які використовуються в процесі прийняття рішень 
в умовах невизначеності:

– критерій Вальда (критерій «максиміна»);
– критерій «максимакса»;
– критерій Гурвіца (критерій «оптимізму-песимізму»);
– критерій Севіджа (критерій втрат від «мінімакса»).
Процес прийняття рішень доцільно розглядати як систему, що складається

з деякого набору типових підсистем (етапів) та їх елементів (процедур, дій, 
операцій), що взаємодіють між собою, число та склад яких може змінюватись 
в залежності від умов та розв'язуваного завдання (класу задач). Вхідним
елементом системи прийняття рішень є інформація про проблемну область 
(вихідна інформація), вихідним – безліч допустимих рішень. Розробка 
системи, яка б дозволила автоматизувати процес пошуку оптимального 
рішення з безлічі можливих в умовах нечіткої невизначеності повинна 
в автоматизованому режимі вирішувати за допомогою математичних 
методів вибір оптимального рішення в умовах нечіткої невизначеності на 
основі введених вхідних даних експертами.
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Варіант процедури експертного оцінювання полягає в оцінені експертами 
альтернативи. Цю інформацію обробляють і в деякому узагальненому вигляді 
передають особі, що приймає рішення.
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ВИКОРИСТАННЯ ФРАКТАЛІВ У КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ РЕАЛІСТИЧНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ

Фрактал – це геометрична фігура, яка може бути поділена на частини, 
кожна з яких є зменшеною копією усієї фігури. Термін був уведений Бенуа 
Мандельбротом у 1975 році та має латинське походження (лат. fractus ‒
поділений на частинки, зламаний). Фрактал має такі ознаки:

- тонка структура незалежно від того, на скільки збільшили або 
змешили фігуру;

- не може бути описаним традиційною мовою Евклідової геометрії;
- самоподібна (принаймні наближено або стохастично);
- має розмірність Хаусдорфа, яка є більшою від топологічної (винятком є 

крива Гільберта);
- визначається рекурсивно.
Об’єкти, що мали ознаки фракталів були виявлені століттями тому. 

Етноматематики такі як Рон Енглаш описували фрактальну геометрію 
у ремесельних роботах африканських аборигенів. Німецький митець 
Альбрехт Дюрер у 1525 році опублікував роботу «Керівництво художника», 
яка містила розділ «Черепичні шаблони, утворені п’ятикутниками». Фрактальні
п’ятикутники Дюрера були дуже подібні до килима Серпінського, хоча 
останній базується на квадратах [1]. 

Все це вказує на те, що фрактал є інтуїтивним для людини. Крім того, 
природа пронизана фракталами. Їх можна помітити у розгалуженні гілок 
дерев, циркуляторній та респіраторній системі тварин, блискавках, рослинах, 
кристалах тощо. Найяскравішим прикладом є капуста сорту Романеско, кожен 
бутон якої складається з більш мілких подібних бутонів, що утворюють 
логарифмічну спіраль і фрактальний узор. 

Загалом виділяють такі типи фракталів: геометричні, алгебраїчні, 
стохастичні та системи ітеруючих функцій. 
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Геометричні фрактали є найпоширенішими, оскільки їх можна отримати 
за допомогою простих геометричних побудов. Для того, щоб сформувати 
такий фрактал у двовимірному прострорі використовують генератор ‒ деяку 
ламану лінію. У ході однієї ітерації алгоритму кожна складова ламаної 
замінюється на ламану-генератор у відповідному масштабі. Результатом 
багаторазового повторення цього процесу є геометричний фрактал. 
Геометричні фрактали найчастіше використовують при побудові таких 
об’єктів реального світу, як дерева, кущі, берегові лінії тощо. Також їх 
можна застосувати для створення українських національних орнаментів, 
оскільки ті утворені переважно мультифракталами [2]. 

До найбільш відомих геометричних фракталів відносять сніжинку Коха, 
криві Гільберта, Міньковського і Пеано, трикутник і килим Серпінського. 
Зокрема, криві Гільберта та Пеано знайшли своє широке застосування 
для створення 3D-текстур в комп’ютерних іграх і в поліграфії, де їх 
використовують для заповнення фону бланків, захисних елементів, тим 
самим зменшуючи ризик їх підробки [3].

Алгебраїчні фрактали – це геометричні фігури, що генеруються 
на основі алгебраїчних формул. Цей вид фракталів був відкритий лише 
у 1980 році разом із появою потужних обчислювальних машин, оскільки 
алгебраїчні операції мають повторюватися мільйони разів. Алгебаїчні 
фрактали застосовуються у стенографії ‒ кодуванні прихованої інформації 
у медіафайли. Це дозволяє не використовувати водяні знаки, що псують 
творчі роботи, та водночас захистити авторське право [4].

Стохастичні фрактали ‒ це фрактали, що утворюються при випадковій 
зміні будь-яких параметрів ітераційного процесу. Як наслідок виникають 
об’єкти, що подібні до природних, ‒ асиметричні дерева, порізані берегові 
лінії, гірський рельєф, поверхня моря тощо. Одним з найвідоміших 
стохастичних фракталів є шум Перліна, який застосовують для побудови 
реалістичних зображень таких природних явищ, як вогонь, хмари, туман, 
плазма та інших атмосферних явищ. Особливо зручними стохастичні 
фрактали є при створенні анімованих зображень того ж таки, вогню [5]. 

Системи ітеруючих функцій (IFS – Iterated Function Systems) ‒ це 
фрактали, що згенеровані, використовуючи самоподібність. Такі фрактали 
визначаються як сума їх геометричних перетворень:I = ( ) +  ( ) + ⋯, (1)

де ‒ це трансформації, а ‒ це ваги, які повинні бути менше одиниці [6]. 
IFS отримала широке використання завдяки Майклу Барнслі. У своїх 

роботах він досліджував кодування зображень за допомогою фракталів, 
зокрема відомим є його метод конвертації зображення з растрової форми 
у фрактальну FIF, який характеризувався високим ступенем стиснення. 
Завдяки тому, що зображення кодують, використовуючи формули, то 
незалежно від масштабування воно не буде пікселізуватися. 
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Отже, фрактали мають широкі сфери застосування. Зокрема геометричні 
та стохастичні фрактали дозволяють створювати високореалістичні зображення 
природних об'єктів та атмосферних явищ, в яких проявляється властивість 
самоподібності і які важко представити традиційною полігональною сіткою.
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ДЕКОМПОЗИЦІЯ ПРОБЛЕМИ РЕІНЖИНІРИНГУ РОЗПОДІЛЕНОЇ 
БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
Одними з найважливіших елементів систем керування крупними 

виробничими компаніями є розподілені бази даних (РБД) [1]. Обсяги даних, 
що зберігаються в них, мають тенденцію до швидкого зростання. Витрати на 
створення і ефективність функціонування РБД багато в чому визначаються їх 
фізичними структурами [2]. Зміна технологій обробки інформації й управління, 
елементної бази, функціональних вимог до РБД на певному етапі призводить
до необхідності реінжинірингу їх інфраструктури. 

Сучасні технології проєктування фізичних структур РБД реалізуються 
з використанням агрегативно-декомпозиційного та блочно-ієрархічного 
підходів. Їх використання передбачає декомпозицію опису РБД за ступенем 
деталізації на ієрархічні рівні, аспекти та групи процедур. У подальшому 
отримані описи формалізуються у вигляді математичних моделей, які 
агрегуються для отримання рішень по проекту в цілому [3]. 

Проблема вибору найкращого варіанту реінжинірингу РБД полягає 
у визначенні серед допустимих множин її архітектури *R R , топології 
локальних баз *G G , їх типів *T T , технології функціонування *A A :

o

s S*
s arg max { P( s ) P( R,G,T ,A )}


 

, (1)

де *S – множина допустимих варіантів реінжинірингу; P( s ) – оцінка s -го 

варіанту.
За результатами декомпозиції подамо проблему (1) як метазадачу 

MetaTask, що складається з множини часткових задач l
iTask , які відносяться 

до різних рівнів опису РБД:
l l l

iMetaTask {Task }, Task {Task }  , , (2)

де: nl – кількість рівнів; il – кількість задач на рівні l.
З урахуванням цього кожну задачу будемо подавати як деякий 

перетворювач даних:

l il 1,n , i 1,n 
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l l l
i i iTask : In Out , , (3)

де: l l
i iIn ,Out – вхідні та вихідні данні i-ої задачі l-го рівня.

Основними задачами нижнього рівня декомпозиції проблеми 
реінжинірингу РБД як територіально розподіленого об’єкта є [3]:

2 2
iTask {Task } , l 1,6 , (4)

де: 2
1Task – вибір принципів побудови РБД; 2

2Task – вибір фізичної 

структури; 2
3Task – визначення топології локальних баз і комп’ютерної 

мережі; 2
4Task – вибір технології функціонування; 2

5Task – визначення 

параметрів локальних баз і мережі; 2
6Task – оцінка ефективності та вибір 

найкращого варіанту реінжинірингу РБД. 
Встановлено, що існуючі технології реінжинірингу РБД та їх фізичних 

структур припускають умовно незалежне розв’язання задач їх структурної, 
топологічної, параметричної та технологічної оптимізації. Це не дозволяє 
повною мірою використовувати можливості формальних методів і сучасних 
засобів обчислювальної техніки для отримання найбільш ефективних 
варіантів побудови таких об'єктів.

Практична реалізація ітераційної схеми в технологіях реінжинірингу 
РБД передбачає вибір або розробку ефективних математичних моделей 
і методів розв'язання комплексу виділених задач. Для оцінки оперативності 
проміжних проєктних рішень щодо варіантів реінжинірингу РБД 
використовуються аналітичні моделі, а для аналізу остаточних рішень 
оцінки доцільним є використання імітаційного моделювання [2]. 
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СИСТЕМИ ПОБУДОВИ МАРШРУТІВ НА МАПІ 
ДЛЯ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

У роботі проводиться аналіз особливостей будування маршрутів на 
мапах. Як результат роботи було створено систему у вигляді застосунку 
призначеного для використання на персональних комп’ютерах з операційною
системою Windows.

Виконана розробка окремих елементів і функцій системи побудови 
маршрутів за вказаними параметрами для їх аналізу після змагань. 
Пропонується створення системи у вигляді застосунку з віконним інтерфейсом. 
Користувач зможе додавати зображення мапи, на якій необхідно побудувати 
маршрут, вводити параметри маршруту та, позначати КП власноруч, або 
використовувати розроблений алгоритм розпізнавання КП, та в результаті 
отримувати зображення з маршрутом. Розробка відбувається з використанням
сервісного підходу.

Система також виступає у ролі сховища, що дозволяє організовано 
зберігати мапи з орієнтувань, і відповідно, розроблені маршрути для 
їх подальшого аналізу у майбутньому. Зберігаються вони в базі даних, 
яка може створитися на комп’ютері на якому запускається застосунок 
за наявності встановлених відповідних застосунків для бази даних. 
На віконній формі створено спеціальну вкладку де реалізовано зручне 
управління базою даних.

Перевагою та особливістю розробленої системи є використання 
сервісів. Це дозволяє додати до системи можливість легко розширювати
функціонал та можливості самої системи. 

Використання сервісної архітектури надає певні переваги. Одна 
з них це те, що клієнт, який звертається до сервісу, не зобов'язаний 
нічого знати про подробиці реалізації сервісу, вони можуть бути 
написані навіть іншою мовою програмування, але мати стандартний 
інтерфейс для взаємодії. Можуть мати незалежність від моделі 
програмування, апаратних засобів, операційних середовищ, на яких 
платформах проміжного програмного забезпечення він виконується. 
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Сервіс-орієнтована архітектура, таким чином, дозволяє компонувати 
бізнес-процеси з компонентів, що виконуються на різних платформах. 
Також завдяки такому підходу можна буде легко замінити будь який 
сервер, наприклад при необхідності зміні алгоритму побудови 
маршруту.

Використання сервісного підходу означає те, що фактично для 
впровадження сервісу необхідно створити лише програмний інструмент, 
який поєднує в собі взаємодію всіх необхідних сервісів, та викликає 
необхідних сервіси в ході функціонування програми. Він також 
забезпечує обмін інформацією та повідомленнями між сервісами та 
забезпечує зручний функціонал для користувача.

Засобом комплексування сервісів виступає клієнтська частина 
додатку. У ній реалізовано головну взаємодію усіх сервісів у єдину 
систему яка й представляє з себе функціонал застосунку. Даними 
сервісами є сервіс по отриманню інформації з зображенні, сервіс 
роботи 
з графом, сервіс малювання маршруту та сервіс взаємодії з базою 
даних. 

При розробці інформаційної системи було використано мову 
програмування C#. Ця мова добре підходить для створення застосунків 
для операційної системі Windows. Відповідно використовувалося
сімейство технологій .NET, а саме ORM Entity Framework, який 
використовується для взаємодії з базою даних та керування даними 
в них. В якості СУБД обрано MsSQL. До переваг обраної СУБД 
можна віднести підтримку взаємодії з .Net Framework, дозволяє 
створювати базу даних за файлами міграції, та зручному виконанню 
запитів до неї. Для розробки клієнтської частини застосунку було 
використано технологію Windows Forms. Це зручний фреймворк для 
створення інтерфейсів для застосунків призначених для Windows.
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СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

В умовах розвитку та поглиблення процесів діджиталізації в Україні 
дуже важливо організувати роботу органів державного управління таким 
чином, щоб максимально сприяти впровадженню сучасних цифрових та 
інноваційних технологій в управлінський процес задля отримання значного 
ефекту у забезпеченні достовірною інформацією співробітників та споживачів.
Ця вимога дуже актуальна для Держгеокадастру, оскільки його робота
пов’язана з веденням та підтримкою в актуальному стані таких важливих 
інформаційних ресурсів як реєстр земельних ділянок, державний земельний 
кадастр, публічна кадастрова карта і т. ін.

Використання електронних документів в Україні регулюється законами:
 Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»,

який встановив основні організаційно-правові засади використання 
електронних документів та ведення електронного документообігу. Закон 
визначає електронний документ як документ, інформація в якому 
зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові 
реквізити документа. Закон також визнав юридичну силу електронного 
документа.

 Закон України «Про електронні довірчі послуги» визначає правові та 
організаційні засади надання електронних довірчих послуг, а також 
правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації.
Електронні довірчі послуги забезпечують формування, перевірку та 

зберігання таких засобів:
- удосконалений електронний підпис чи печатка;
- сертифікат електронного підпису чи печатки;
- автентифікація веб-сайту;
- електронна позначка часу;
- реєстрована електронна доставка.
Основні операції з організації та функціонування електронного 

документообігу в органах державної влади регламентує Типова інструкція 
з документування управлінської інформації в електронній формі та організації 
роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого 
обміну, затверджена Постановою КМУ № 55 від 17.01.2018 р. [1].
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Єдина державна система діловодства визначає спосіб створення 
організаційної структури діловодства залежно від об’єму документообігу. 
Основними функціями всіх підрозділів служби документаційного забезпечення
управління є інформаційне, організаційно-технічне обслуговування керівництва
закладом (керівник, його заступники, керівники колективних органів).
Залежно від типу інформації можна визначити її користувачів і вимоги 
до них. У разі, якщо користувачами є посадові особи та спеціалісти 
підприємств і організацій, важливі функціональні властивості інформації, 
які можуть підвищити ефективність процесу управління. Основним 
користувачем інформації в державному управлінні є посадова особа, яка 
виконує інформаційну роботу відповідно до своїх службових обов’язків, 
забезпечуючи прийняття та реалізацію управлінських рішень на різних 
рівнях державного управління. Загальна група користувачів потребує 
інформації, пов’язаної з роботою органів державного управління, інформації 
нормативно-правового, соціального та іншого характеру, спрямованої на 
задоволення потреб громадян. Крім того, конкретної мети її використання 
відповідними користувачами інформація державного управління досягає
на завершальних етапах її обробки в ІТ-системі. Основні обсяги обміну 
та обробки інформації визначаються з урахуванням первинної, проміжної та 
кінцевої управлінської інформації, що циркулює в системі державного 
управління [2].

Державний земельний кадастр – це єдина державна геоінформаційна 
система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону 
України, їх цільове призначення та обмеження у використанні. Кадастр 
містить дані про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, 
розподіл між власниками та користувачами. Система Державного земельного
кадастру дає можливість оперативно отримувати необхідну інформацію про 
земельні ділянки на всій території України. Відомості до цієї бази даних 
вносяться, перевіряються, систематизуються та впорядковуються за єдиними, 
чітко визначеними правилами. Завдяки використанню при адмініструванні 
Державного земельного кадастру сучасних інформаційних технологій, відомості 
про землі є доступними як фахівцям, що працюють у сфері земельних відносин, 
так і зовнішнім користувачам, коло яких буде розширюватись [3]. 

Виходячи з потреб користувачів, які звертаються до Держгеокадастру за 
документами при укладанні угод з купівлі-продажу земельних ділянок, 
можна сформувати первинну структуру вхідних та вихідних повідомлень
системи інформаційного забезпечення електронного документообігу 
Держгеокадастру.

На виході розроблюваної системи планується отримувати відомості про
об’єкти земельної власності за заданими параметрами (кадастровими 
номерами, об’єктами, власниками, районами, розташуванням, площею, вартістю, 
станом і т. ін.). Користувачами цієї інформації є власники земельних 
ділянок, покупці, продавці, нотаріуси, землевпорядники тощо.
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Відповідно до потреб користувачів та вимог до форм звітності в системі 
можуть бути реалізовані запити такого змісту: 

- перелік послуг, наданих Держгеокадастром, за ознаками: категорія 
послуг; цільове призначення земельної ділянки; період часу; клієнт; 
виконавець; діапазон цін; регіон; набір додаткових послуг тощо; 

- перелік земельних ділянок на території України за ознаками: категорія 
(цільове призначення земельної ділянки); регіон; діапазон площ; власник; 
продавець; покупець; 

- перелік замовлених послуг (у тому числі додаткових) за ознаками: 
категорія послуг; регіон; клієнт; виконавець тощо; 

- рівень попиту на послуги за ознаками: тип послуги; період часу; 
- інформація про покупців за ознаками: прізвище; час надання послуги; 

адреса; 
- вартість наданих послуг (за типом послуг, періодом часу). 
Побудована модель предметної області, пов’язаної з купівлею-продажем 

земельних ділянок, включає низку UML-діаграм. Діаграма прецедентів 
(рис. 1) моделює взаємодію учасників під час укладання угоди з купівлі-
продажу земельної ділянки. 

Рис. 1. Діаграма прецедентів

Діаграма класів (рис. 2) відображає класи об’єктів і зв’язки предметної 
області.
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Рис. 2. Діаграма класів

Проєкт також включає діаграму послідовності (рис. 3), яка подає 
взаємодії між об’єктами, впорядковані за часом.

Рис. 3. Діаграма послідовності
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В цілому проєкт системи електронного документообігу для Держгеокадастру
забезпечить як інформаційні потреби самого органу, так і можливість 
обміну інформацією в уніфікованому форматі з іншими державними та 
недержавними організаціями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній 

формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, 
електронного міжвідомчого обміну, затверджена Постановою КМУ 
№ 55 від 17.01.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-
%D0%BF#n18 (дата звернення: 15.04.2022).

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади. [Навч. 
посібник] / В. М. Дрешпак, Т. М. Брус, О. В. Тинкован та ін. Дніпропетровськ
: ДРІДУ НАДУ, 2007. 160 с.

3. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 
Веб-сайт. URL: https://zemelshik.com.ua/derzhgeokadastr.html (дата 
звернення: 15.04.2022).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-
https://zemelshik.com.ua/derzhgeokadastr.html


Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

57

УДК 004

Мацвей В.О.
студент, Харківський національний університет радіоелектроніки, 
м. Харків, Україна 

Міщеряков Ю.В.
к.т.н., доцент, професор кафедри системотехніки, 
Харківський національний університет радіоелектроніки,
м. Харків, Україна

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ДАНИХ

Сучасне життя не можна уявити без комп'ютерів, які грають важливу 
роль у суспільстві. Інформаційні технології із застосуванням автономно 
працюючих комп'ютерів значно розширюють інтелектуальні можливості 
людини. Більший ефект від використання комп'ютерів можна отримати при 
об'єднанні окремих комп'ютерів організації або підприємства в локальну 
комп'ютерну мережу, яка забезпечує функціонування підприємства як 
єдиної злагодженої системи[1]. Природним продовженням тенденції 
розвитку інформаційних технологій є комп'ютерні телекомунікації та 
глобальні мережі, що забезпечують доступ користувачів до інформаційних 
ресурсів усієї країни та вихід у світовий інформаційний простір. По суті, всі 
інформаційні обчислювальні мережі являють собою розподілену систему 
обробки даних (РСОД).

Одним із найважливіших етапів синтезу РСОД є вибір технічного 
обладнання, необхідного для ефективної роботи мережі. Перед 
проектувальником РСОД виникає така проблема: «Комп'ютери з якими 
техніко-економічними показниками вибрати для ефективного виконання 
всіх завдань у мережі, до того ж, щоб задовольнити вимоги замовника щодо 
мінімізації грошових витрат на побудову мережі та на технічне 
обслуговування надалі? І скільки комп'ютерів потрібно придбати?». Для 
відповіді на ці питання необхідно переглянути та проаналізувати величезну 
кількість інформації, щоб прийняти рішення, на це йде багато часу. 
Проектувальнику доводиться приймати такі важливі рішення, покладаючись 
лише на досвід та інтуїцію, тому що не було передбачено формального 
вирішення цього завдання, а тим паче автоматизації цього процесу[2].

Для вирішення завдання розроблено математичну модель, в якій 
мінімізується цільова функція суми наведених капітальних та експлуатаційних
витрат. Всі інші критерії перетворюються на обмеження.

Кількісні значення обмежень обчислюються з урахуванням того, що 
проектувальник знає характер комплексу завдань, що виконуються в кожному
вузлі (обсяг оперативної пам'яті, необхідної для виконання кожного завдання; 
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обсяг зовнішньої пам'яті, необхідної для зберігання всіх завдань; час виконання 
кожного завдання на базовому типі ЕОМ), інтенсивності їх виконання та 
надійність функціонування, яку потрібно забезпечити у вузлі. Значення 
інтенсивності, обсягів зовнішньої та оперативної пам'яті, що займається 
кожним завданням, а також характеристики кожного типу ЕОМ, попередньо 
повинні бути занесені у відповідні файли, з яких зчитуються програмою.

Рядки масиву відповідатимуть номерам по порядку типів ЕОМ, а стовпці –
параметрам ЕОМ кожного типу. Також враховується той факт, що для 
виконання комплексу завдань, необхідна встановлена операційна система і, 
можливо, деякі системні утиліти, які займатимуть певне місце на зовнішніх 
накопичувачах та в оперативній пам'яті; витрачається кількість операцій
процесора для забезпечення роботи ОС та системних утиліт[3].

Після здійснюється порівняння обсягу зовнішньої та оперативної пам'яті, 
надійності з допустимими значеннями, що задаються користувачем. Якщо 
хоча б одне обмеження не виконується для i-го типу ЕОМ, видаляється весь 
рядок з масиву, тобто цей тип ЕОМ не повинен входити до області 
допустимих рішень (ОДР).

Після перевірки на перелічені вище обмеження отримуємо безліч типів 
ЕОМ, які входять в область допустимих рішень.

Після визначення типів ЕОМ, що входять до ОДР, обчислюється 
продуктивність кожної з ЕОМ. Далі типи ЕОМ сортуються за мінімумом 
капітальних витрат і розраховується час виконання всього комплексу 
завдань у кожному вузлі кожної ЕОМ з ОДР. Потім виконується перевірка 
на обмеження часу виконання всіх завдань. Якщо який-небудь тип ЕОМ 
не підходить для вирішення всіх завдань, хоча б у 1 вузлі, отже, він 
виключається з ОДР. Після цього обчислюється матриця евклідових 
відстаней на основі обчисленої продуктивності та вартості кожної ЕОМ 
з ОДР. Потім формується бінарна матриця розмірністю N×M (N відповідає 
типам ЕОМ, які входять у ОДР, М – кількості вузлів мережі), у якій одиниця 
присвоюється типу ЕОМ, який відповідає всім функціональним вимогам до 
виконання завдань у певному вузлі, нуль – інакше. Потім виконується 
перевірка того, чи є нульові стовпці бінарної матриці. Тобто, якщо вузол 
виявляється занадто завантажений, і жоден тип ЕОМ неспроможна 
вирішити весь комплекс завдань у цьому вузлі за заданий час, необхідно 
змінити допустимий час вирішення всіх завдань під час введення вхідних 
даних [4].

Таким чином, завдання, що вирішується, було максимально наближено 
до реальних умов прийняття рішень проектувальником, отже, результати 
виконаної роботи (зокрема програмний засіб) можуть бути використані для 
проектування розподіленої системи обробки даних будь-якої сучасної 
організації. Також є можливість промоделювати кілька варіантів рішення за 
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допомогою програмного засобу (наприклад, при додаванні в мережу нового 
вузла з певними характеристиками, або зі збільшенням інтенсивності 
вирішення завдань у вузлі, а також при виборі різних операційних систем).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; 
чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація 
та документація). – З внесеними поправками.

2. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : 
Талком, 2016. 340 с.

3. Столярчук І., Чайковська О., Саяпіна Т. Сучасні інструменти бізнес-
аналізу в ERP-системах на прикладі ERP лінійки Business Automation 
Software. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній
сфері : наук. журн. 2019. Т. 2 : № 1. С. 86-95.

4. Europeana collections. URL: https://www.europeana.eu/portal/en [Accessed 
10 October 2021].

https://www.europeana.eu/portal/en


Секція 1. «Інформаційні технології та системи 
соціокультурної сфери»

60

УДК 004.9

Метельський Є.В.
студент, Державний університет інфраструктури та технологій, 
м. Київ, Україна

Овчарук І.В.
к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій та дизайну,
Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

СИСТЕМА АНАЛІЗУ КЛАВІАТУРНОГО ПОЧЕРКУ
Клавіатурний почерк – це набір динамічних характеристик роботи на 

клавіатурі. Основними його характеристиками є час утримання клавіші 
і паузи між натисканнями, наявність накладень [1]. Накладення натискання 
клавіш відбувається тоді, коли одна клавіша ще не відпущена, а інша вже 
натискається. Зі збільшенням швидкості набору тексту збільшується число 
накладень. Аналіз клавіатурного почерку можна використати, зокрема, 
у галузі захисту інформації. 

Метою роботи є створення алгоритмічного та програмного забезпечення 
системи розпізнавання клавіатурного почерку. У результаті дослідження 
пропонується розробити алгоритм, а також спроектувати і реалізувати 
систему розпізнавання користувача за клавіатурним почерком. 

Під час моніторингу клавіатурного почерку розглядаються невеликі 
фрагменти фраз, що містять приблизно 10-40 символів. Ця кількість 
зумовлена інтервалом копіювання користувача. Під інтервалом копіювання 
розуміється кількість символів, які можуть бути надруковані точно після 
одноразового перегляду тексту. Його величина залежить від досвіду роботи 
оператора. Дослідження показують, що чим уривчастіший удар і чим більш 
ритмічний друк, тим менше спостерігається накладень. Коли клавіші 
натискаються швидше, ніж ударяються, накладень виходить більше. У разі 
дуже уривчастого друку час утримання клавіші може становити 65 мс 
і менше, а при великій кількості накладень час утримання збільшується до 
120 мс і більше. Для порівняння двох зразків клавіатурного почерку між 
собою найчастіше використовуються такі характеристики: час утримання 
клавіші; тривалість паузи між натисканнями; наявність накладень; кількість 
помилок уведення. Робота системи розпізнавання користувача за клавіатурним
почерком складається з двох етапів. 

На першому етапі відбувається навчання системи, тобто накопичення 
інформації про клавіатурні почерки різних користувачів, наприклад, 
співробітників однієї організації. На другому етапі відбувається розпізнавання
користувача на підставі отриманого зразка почерку та еталонів, відомих 
системі після завершення першого етапу. Одним із способів підвищення 
точності роботи алгоритму є постійне оновлення еталона для користувача, 
що успішно пройшов автентифікацію. Це дозволить цим даним не застаріти 
та завжди відповідати поточному рівню швидкості друку користувача [2].
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Проектування системи починається з опису її функціональних 
можливостей. Це зручно робити за допомогою UML-діаграми варіантів 
використання (рис.1), яка відображає відносини між акторами та 
прецедентами і дозволяє описати систему на концептуальному рівні.

Рис. 1. UML-діаграма варіантів використання

Автентифікація за клавіатурним почерком дозволяє забезпечити 
підвищену точність, неможливість відмови від авторства, зручність для 
оператора.
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РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ПІДСИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ 
ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ЖЕСТІВ РУКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИМИ СИСТЕМАМИ
Комп'ютерний зір – це область комп'ютерних наук, яка досліджує та 

розробляє системи для ідентифікації та визначення об'єктів і людей на 
зображеннях та відео. Однією зі сфер комп’ютерного зору є відстеження 
та зчитування жестів, яке застосовується для управління системами. 
Це дозволяє розширити можливості комп’ютерів у галузях промисловості, 
медицини, медіасистемах та у персональному користуванні.

У ході аналізу задач було виявлено особливості розробки систем 
комп’ютерного зору. 

Для реалізації простих систем стеження та порівнювання об’єктів 
необов’язково використовувати машинне навчання та нейромережі. 
Достатньо обробляти зображення таким чином, щоб необхідний об’єкт 
виділявся на фоні. Після цього, використовувати оброблене зображення для 
порівняння або відстеження. Реалізувати таку програму можна за 
допомогою мови програмування Python та бібліотеки OpenCV.

Результат роботи програми представлений на рисунку 1.

Рис. 1. Результат роботи програми

Реалізована програма обробляє зображення у форматі YCRCB та виділяє 
об’єкти конкретного кольору, який задається заздалегідь. Далі оброблене 
зображення проходить через фільтр порогових значень піскелів. Наступним 
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кроком знаходиться контур об’єкту та порівнюється з контуром шаблону. 
При достатній схожості запускається процес виділення на зображені 
знайденого об’єкту та його контурів, границь та дефектів (нерівностей 
контуру). 

Недоліками такої реалізаціє є необхідність коректування параметрів 
обробки зображення згідно кольору об’єкта відстеження.

При використанні нейромереж та машинного навчання збільшується 
складність розробки програми, так як необхідно створювати модель та 
навчати її. 

Реалізована програма на мові Python використовує бібліотеку обробки 
зображень OpenCV та бібліотеку машинного навчання MediaPipe. 
Особливістю розробки цієї системи є відсутність необхідності навчання 
моделі. Завдяки цьому структура програми зменшується до попередньої 
обробки у необхідний кольоровий канал та використання функцій із 
бібліотеки.

Результат роботи програми представлений на рисунку 2.

Рис. 2. Результат роботи програми 

Як і у першому варіанті реалізації, для використання програми у системах
управління, отриманий результат необхідно обробляти, а саме: отримувати 
координати кожної точки і рахувати відстані та кути відносно інших точок. 
Проведення цих операцій дає можливість зчитувати стан об’єкта та управляти
необхідними системами.

Недоліками обох варіантів є те, що для повноцінного та зручного 
користування необхідно використовувати декілька камер, які розташовані 
з різних сторін. Так як одна камер не зможе повноцінно зчитувати жести 
при різних положеннях руки.
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РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ НАРУЧНИХ ГОДИННИКІВ

Із постійним розвитком інформаційних технологій поширюється 
тенденція к переходу діяльності підприємств до автоматизації. За останні 
десятиліття популярність електронної комерції значно зросла, замінюючи 
традиційну [1]. Для компаній та закладів задля спрощення та прискорення 
виконання процесів можуть бути створені відповідні інформаційні системи 
у вигляді веб-сайтів або додатків. Такі програмні рішення дозволяють 
спростити взаємодію з клієнтом, скоротити витрати ресурсів: часових, 
фінансових, тощо.

Для інтернет-магазину, зокрема інтернет-магазину наручних годинників, 
інформаційна система вирішує проблему автоматизації головного бізнес-
процесу – замовлення товару. Цей процес передбачає оформлення замовлення 
та його подальшу обробку до моменту сплати, тобто послідовність дій зі 
сторони клієнта та менеджера відповідно. При цьому оформленная замовлення 
включає формування кошику користувачем та заповлення форми із 
вказанням необхідних для виконання замовлення даних, передбачає 
попередню авторизацію.

Комерційний результат створення та експлуатації такої системи та успіх 
сайту в значній мірі залежить від досвіду, який клієнт отримує при взаємодії 
з системою. Від досвіду взаємодії з системою залежить прийняття рішення 
про придбання товару. 

Рішенням цього питання може стати можливість взаємодії системи 
з клієнтом у вигляді надання йому певної статистики щодо товару. 
Передбачається, що в процесі ознайомлення клієнта з товаром надається 
статистика у графічному вигляді, що відображає кількість придбань за певні 
часові проміжки, статистику оцінок, релевантні позиції, тощо. Така 
інформація є більш наглядною ніж звичний перелік характеристик чи оцінки 
та дає представлення про актуальність товару. Візуальна інформація також 
значно краще сприймається та засвоюється клієнтами [2]. 
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Надання системі даної властивості може покращити досвід взаємодії 
з системою, зробити її більш зручною, допомогти клієнту в прийнятті 
рішення щодо включення товару в кошик, що є головним питанням при 
оформленні замовлення, а також підвищити фінансові показники діяльності 
підприємства.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРИ «СУДОКУ».
Ігри жанру «Головоломки» можна віднести до жанру логічних ігор. 

Вони мають велику значимість для розвитку логічного мислення і є дуже 
поширеним заняттям. Їх можна розглядати як один з напрямків, що сприяє
розвитку логічного мислення і, який забезпечує культурний розвиток 
суспільства. Однією з найпоширеніших ігор є гра «Судоку»  це логічна 
головоломка, в якій використовується дедуктивне мислення. Дедуктивне 
мислення розвиває відповідні методи мислення, які можуть статися в нагоді 
в життєвих ситуаціях.

Робота присвячена розробці додатку, що призначений для генерації гри, 
реалізації відповідних алгоритмів та вивченню методів, що використовуються 
для розв’язання судоку.

Головоломка  це частково завершена сітка, а початкові значення  це 
введені дані або підказки. Блоки також називають областями або ящиками. 
Горизонтально сусідні рядки  це смуги, а вертикально сусідні стовпчики 
це стек. Правильна головоломка має унікальне рішення. Сітка рішення 
судоку  це латинський квадрат. В комбінаториці і в експериментальному 
дизайні латинський квадрат  це масив n × n, заповнений n різними 
символами, кожен з яких зустрічається тільки один раз в кожному рядку 
і тільки один раз в кожному стовпці. Аналіз судоку ділиться на дві основні 
області: аналіз властивостей складених сіток та загадок. Також вивчаються 
комп'ютерні алгоритми для вирішення судоку та розробки, або пошуку 
нових. 

На даний час існує багато різновидів цієї гри і для кожної модифікації 
необхідно застосовувати відповідні алгоритми для розв’язання головоломки. 
Для розв’язання судоку застосовуються різні методи, а саме, пошук 
«одинаків», виявлення «прихованих одинаків» (рис. 1), метод «відкриті 
пари» [1]. 
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Рис. 1 Виявлення «прихованих одинаків»

Для створення вирішувача складних судоку необхідна реалізація певних 
алгоритмів, наприклад, методу «Відкриті пари». Для розв’язання складних 
судоку використовується метод пошуку з поверненням. Цей тип пошуку 
відноситься до типу «Пошук в глибину» [2]. За даним алгоритмом відбувається
пошук в глибину і, досягнувши останнього вузла, відбувається повернення 
до найближчого правильного рішення. Програма передбачає виконання 
перевірки правильності ігрового результату, генерацію гри для заданого 
рівня складності і відповідно функції помічника для розв’язання 
сгенерованого судоку, а також дружній інтерфейс (рис.2).

Рис. 2. Інтерфейс програми.

Отже, для програмної реалізації судоку необхідно вивчення певних 
алгоритмів. А для створення вирішувача складних судоку необхідно 
впровадження математичних методів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
ПОРУШЕНЬ ПДР

Початкова ідея роботи полягала в тому, щоб створити розподілений 
сервіс, який реєструватиме порушення правил дорожнього руху без 
обов'язкової прямої участі правоохоронців.

Смертність на дорогах зараз є досить вагомим фактором загальної 
смертності населення. Як правило, аварії відбуваються через перевищення 
швидкості та недотримання правил дорожнього руху, хоча це карається 
штрафами, а правоохоронці певною мірою контролюють цей процес.

Так, за даними Міністерства внутрішніх справ за 2020 рік в Україні 
сталося 168 тисяч ДТП, з яких 26 тисяча – з постраждалими. Тобто в 16% 
випадків люди отримують каліцтва різного ступеня тяжкості. Якщо 
говорити в цифрах, за рік травми в ДТП дістали 32 тисячі людей і близько 
3500 загинули.

Дана система не ставить за мету замінити дорожні патрулі, а швидше 
може працювати разом з ними і, можливо, у зв'язці. За допомогою камер 
спостереження, сервіс реєструватиме такі порушення, як, наприклад, 
перевищення швидкості, їзда по зустрічній смузі, проїзд на червоне світло 
світлофора.

При ідентифікації порушника за номером авто буде створюватись 
відповідний запис у системі, яка буде доступна для перегляду. Користувач 
зможе переглянути свої порушення через телеграм бот або сайт.

З боку рядового користувача робота зводиться до того, щоб надіслати зі 
смартфона фото порушення з геоміткою або текстовим описом, а також 
можливе отримання інформації про свої порушення.

З боку адміністратора буде можливість менеджменту заявок про 
порушення від рядових користувачів, карта всіх порушень та функції 
допомоги у прийнятті рішень щодо коригування дорожньої інфраструктури.

Універсальне API дозволить реєструвати правопорушення як камерам, 
так правоохоронцям та іншим групам населення. На основі всіх отриманих 
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відомостей, система формуватиме карту дорожніх пригод та випадків 
порушення, на основі якої робити пропозиції адміністратору, наприклад, 
змінити тривалість світлофора, встановити лежачого поліцейського тощо. 
Приклад такої карти представлено на рисунку 1

Рисунок 1 – Карта ДТП Львова

Функції описаної системи мають свої аналоги, такі як бот 
@ShtrafyPDRbot та портал shtrafua для сплати штрафів, онлайн карти дтп 
в окремих містах, але поки що немає єдиної системи для цього функціоналу, 
до того ж з підтримкою прийняття рішень.

Сервіс розроблений за допомогою мови програмування Java, фреймворку
Spring, мови розмітки HTML та таблиць стилів CSS. Як система управління 
базами даних використовується MySQL. Для роботи сервісу потрібен сервер 
зі встановленими JRE, Apache, MySQL Server.
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОДУКЦІЇ ЗА РЕГІОНАМИ

В наш час існує багато програмного забезпечення, призначенного 
для обліку, планування та контролювання реалізації продукції компанії. 
Це програмне забезпечення має у своєму функціоналі все те, що може 
знадобитись потенційному користувачу. На практиці ж далеко не всі 
функціональні можливості таких систем використовуються конкретною 
компанією. Саме це пояснює, чому не кожна компанія має бажання 
використовувати вже готовий програмний продукт. Навпроти, існує безліч 
компаній, які хотіли б мати своє власне програмне забезпечення, створене 
та повністю підлаштоване під їх потреби. 

Головною метою створення системи є розробка програмного забезпечення,
яке допоможе компанії у зручному пошуку менеджерів з реалізації її 
продукції по всіх регіонах України, Першим етапом в розробці такої 
системи є аналіз предметної області. Це є основою для правильного 
визначення вимог до майбутньої системи.

В результаті аналізу потреб користувачів було визначено, що система 
повинна мати наступні функціональні можливості:

- створення персонального профілю кожного менеджера
- закріплення за кожним менеджером його області продажів 
- швидкий та зручний пошук з метою відповісти на питання «хто 

з менеджерів за яку з областей продажів відповідає»
- показ областей за допомогою використання Google Maps
- можливість помічати області, закріпленими за різними менеджерами, 

різними кольорами 
- перегляд усіх замовлень, які виконав менеджер у своїй області
- збір та обробка отриманих доходів по всій Україні.
- перегляд магазинів компанії по Україні
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Означені функціональні потреби зумовили те, що головними сторінками 
системи виступатимуть: розміщення новин компанії, можливість перегляду
історії операцій менеджерів, відображення областей України з вказівкою
менеджера, закріпленого за регіоном, налаштування профілю. Головними 
акторами системи виступатимуть: адміністратор ПЗ, керівництво, користувач 
(працівник). На Рис. 1 наведена діаграма прецедентів розроблюваної системи.

Рис.1. Діаграма прецедентів системи обліку реалізації продукції за регіонами

В процесі проектування системи суттєву увагу було приділено вибору 
архітектури системи. Архітектура програмного забезпечення розкриває 
структуру системи, приховуючи деталі реалізації. Архітектура також 
фокусується на тому, як елементи та компоненти системи взаємодіють один 
з одним. Можна сказати, що архітектура програмного забезпечення – це 
структура програми чи обчислювальної системи, що включає програмні 
компоненти, видимі зовні властивості цих компонентів, і навіть відносини 
між ними. Цей термін також стосується документування архітектури 
програмного забезпечення. Виходячи з цього, після детального порівняльного 
аналізу для системи було обрано клієнт-серверну архітектуру. 
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Перевагами клієнт-серверної архітектури в данному випадку є:
- економічна ефективність (до видатків можна віднести тільки витрати 

на обслуговування), 
- можливість відновлення даних, 
- вся система може бути розташована в одному місці та на одному 

пристрої, 
- ємність серверів та клієнтів змінюється окремо,
- простота обслуговування та незалежність. 
До недоліків можна віднести:
- вразливість системи до вірусів та хакерських атак,
- залежність від якості апаратного забезпечення (якщо апаратне 

забезпечення не буде справлятися із запитами користувачів, то шанс 
відмови системи дуже великий),

- клієнт не має власних ресурсів, розташованих на сервері. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 
В ІNTERNЕТ

Пошукова система – це спеціальний ресурс в Інтернеті, який видає 
інформацію користувачу відповідно до його запиту. 

Мета пошукової системи – створити список найбільш релевантних 
результатів, щоб допомогти користувачам знайти потрібний вміст. У кожну 
пошукову систему закладена своя програма, але всі вони діють подібно. 
Відмінності в структурі можуть бути лише у вигляді реалізації механізмів 
взаємодії цих компонентів. Коли користувач хоче щось знайти, він вводить 
слово або фразу, тобто пошуковий запит. Далі пошукова система порівнює 
цей запит зі своїм каталогом веб-сторінок і показує користувачеві 
найвідповідніші варіанти на сторінці результатів пошуку. Базові завдання, 
які вони виконують: вивчення виявленого вмісту, до якого є доступ 
(сканування), класифікація кожного фрагмента вмісту (індексування), 
а також вибір вмісту, найбільш корисного для автора пошукового запиту 
(визначення рейтингу).

Існує чотири основні типи пошукових систем: з пошуковими роботами, 
під керуванням людини, гібридні та метасистеми. 

Системи із пошуковими роботами використовують роботів краулерів, 
які мандрують сторінками та збирають інформацію про них. Пошукові 
системи, якими керують люди – це каталоги. Гібридні системи використовують 
і роботів, і роботу людей – наприклад, Yahoo та Google – це гібридні 
системи. Метапошуковики об’єднують та розподіляють результати кількох 
пошукових систем. Такі ресурси на сьогодні майже повністю втратили свою 
популярність.

Google Search або Google – найбільша пошукова система, що належить 
корпорації Google Inc. Пошуковий робот Google має User Agent – Googlebot, 
який є основним роботом, що сканує вміст сторінки для пошукового 
індексу. 

Bing – пошукова система, що належить компанії Microsoft. Bing виконує 
пошук тексту, зображень, відео або географічних об'єктів, які потім показує 
на мапі. Сервіс працює на платформі ASP.NET. Пошукова система має ряд 
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унікальних особливостей, таких як можливість перегляду результатів 
пошуку на одній вебсторінці (замість того, щоб перегортати сторінки 
результатів пошуку), а також можливість динамічно коректувати обсяг 
інформації, яка відображається для кожного результату пошуку (наприклад, 
тільки назва, коротке зведення або велике зведення).

DuckDuckGo – пошукова система з відкритим початковим кодом, що 
використовує інформацію з багатьох джерел для надання точних та 
різноманітних результатів та не використовує приватну інформацію про 
своїх користувачів. Результати пошуку DuckDuckGo об'єднані з багатьох 
джерел, включаючи Yahoo! Search BOSS, Вікіпедія, WolframAlpha та 
власного пошукового робота. DuckDuckGo не використовує «filter bubble», 
тобто не обмежує повноту відповіді на пошуковий запит на основі 
«передбачення» області інтересів користувача (як це робить Google та інші 
пошукові системи).

META – український інтернет-портал, що використовує пошукову 
систему Google, зона пошуку – українські сайти та сайти, що стосуються 
України.

Baidu – це Google Китаю. Baidu – лідер серед китайських пошукових 
систем. Baidu має десятки тисяч інженерів з досліджень і розробок, що є 
найкращою технічною командою в Китаї та навіть у світі. 

Для порівняння можливостей вказаних пошукових систем було обрано 
запит українською та англійською мовами та визначено відповідь, що 
задовольнить цьому запиту. Далі представлена таблиця, що дає змогу 
порівняти роботу пошукових систем між собою і перевірити різницю між 
запитом українською та англійською мовами. 

Для аналізу результатів було введено критерій точності пошуку, який 
розраховується як відношення кількості правильних результатів до номеру 
останнього правильного результату. Чим критерій більший тим краще, 
а значить ця пошукова система допомагає користувачам знайти саме те, що 
вони шукають.

Таблиця 1. Результати запиту українською та англійською мовами
Назва 

пошукової 
системи

Всього 
результатів
(укр./англ.)

Кількість 
правильних 
результатів
(укр./англ.)

Номер останнього 
правильного 
результату
(укр./англ.)

Критерій 
точності 
пошуку

(укр./англ.)
Google 879/208 6/5 6/5 1/1
Yahoo! 57/58 1/2 1/9 1/0.2

Bing 20/9 0/4 0/5 –/0.8
DuckDuckGo 31/15 0/1 0/1 – /1

Meta.ua 485/8 7/3 10/3 0.7/1
Baidu 29400000/7 0/0 0/0 –
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Приймаючи до уваги результати, які було отримано, найкращою 
пошуковою системою за повнотою пошуку та ступенем відповідності 
запиту є Google. У відповідь на більшість запитів ця система видає точний 
результат на заданий запит вже серед перших посилань. Відбувається це 
завдяки використанню для оцінки релевантності веб-сторінок технології 
РаgеRank. РаgеRank – це числова величина, яка характеризує «важливість» 
сторінки в Google. Чим більше посилань на сторінку, тим вона стає 
«важливішою». 

Також добре показала себе пошукова система Meta.ua, що надала досить 
багато правильних результатів запиту двома мовами.

Пошукова система Bing дала гарні результати на запит англійською, а на 
запит українською мовою не було жодного вдалого посилання.

Найгірші результати пошуку були отримані за допомогою Baidu, тому 
що там пошук ведеться за буквами, що використовуються в запиті, а не за 
словами чи словосполученнями.
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РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
ІНТЕРНЕТ-БРОНЮВАННЯ ГОСТЬОВИХ БУДИНКІВ

В процесі функціонування більша частина областей діяльності людини 
починає потребувати автоматизацію. Причиною є декілька факторів: по-
перше, існує швидка тенденція нарощувати об’єми інформації, з якою 
потрібно працювати, по-друге, прагнення до більш зручної можливості 
працювати з цією інформацією [1]. У результаті потрібно знайти вирішення 
цієї проблеми – ним є відповідна інформаційна система, котра зможе 
автоматизувати необхідні процеси. Сьогодні інтернет є невід’ємною 
частиною у функціюванні суспільства, посилюється тенденція переходу усіх 
областей у тій чи іншій формі в мережу інтернету. Через це у останні роки 
зростає кількість інтернет-сайтів, вони стають все більш актуальними. Саме 
тому створення веб-додатку до бронювання гостьових будинків – буде 
гарним рішенням. Воно також обумовлюється тим, що взаємодія з сайтом 
буде значно економити час та сили потенційних клієнтів та адміністраторів [2].
На такому сайті клієнт зможе дистанційно оформити бронювання гостьових 
будинків та приїхати вже у зазначену дату без якихось турбот. 

Основний бізнес-процес – бронювання гостьового будинку. Щоб 
потенційний клієнт міг оформити бронювання, йому потрібно пройти 
реєстрацію та авторизацію на сайті. Після авторизації в системі клієнт 
отримує можливість обирати ті гостьові будинки, які хотів би забронювати. 
Після формування такого списку клієнт заповнює форму, на якій вказує 
необхідні дані. Далі йде обробка бронювання адміністратором. Кінцева ціль –
оброблене бронювання від зареєстрованого користувача.

Для того, щоб збільшити кількість бронювань, потрібно розробити 
рішення, котре допоможе затриматись людині на сайті, зацікавити її. Для 
покращення враження від перегляду сайту буде надаватися деяка статистика 
щодо гостьових будинків, а саме: як будинки оцінювались іншими людьми, 
як часто його бронювали залежно від пори року тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ SELENIUM ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ 
РОЗРОБЦІ ФРЕЙМВОРКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО UI-

ТЕСТУВАННЯ
Тестування інтерфейсу користувача (UI-тестування) є одним з важливих 

етапів розробки програмних продуктів, адже якість розробленого інтерфейсу
користувача впливає на зручність, легкість та ефективність роботи з програмним 
продуктом. Спочатку таке тестування проводилось в ручну: десятки людей 
тестували сотні сценаріїв у всіх існуючих браузерах, виявляючи проблеми, 
і намагались визначити причини їх виникнення. Така робота вимагала 
значних часових та трудових ресурсів, що дуже негативно впливало на 
фінансову складову розробки програмних продуктів. Таким чином виникла 
потреба в автоматизації тестових сценаріїв.

Автоматизоване тестування дозволяє надати комп’ютеру вказівки, як 
імітувати поведінку користувача на веб-сайті шляхом запуску деякого 
записаного сценарію, створеного з використанням спеціальних інструментів, що 
включає базові дії користувачів – переміщення курсора, введення команд та 
активізація елементів інтерфейсу [1].

Автоматизація дозволяє значно зменшити час, затрачений на стадію 
тестування і тим самим сприяє підвищенню ефективності процесу розробки 
та якості продукту [2]. Проте такий підхід потребує ще більш кваліфікованих
кадрів, які володіють відповідними навичками роботи з інструментами та 
технологіями для автоматизованого тестування. Саме тому виникла потреба 
у розробці якісної, зрозумілої та простої у використанні технології, яка була 
б гнучкою у виборі мови програмування та за допомогою якої можна було б 
розробляти автоматизовані тестові сценарії.

Тестувальники-автоматизатори для вирішення цієї складної задачі 
у своїх рішеннях часто застосовують технологію Selenium – набір інструментів
автоматизації та тестування програмного забезпечення з відкритим вихідним
кодом. Історія Selenium бере початок у далекому 2004 році [3] і за цей 
довгий період вона стала невід'ємною частиною автоматизованого тестування
веб-додатків. За допомогою цієї технології можна створювати UI-сценарії 
різного рівня складності. Ключова мета використання – оптимізувати 
процес тестування продукту.
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У більшості випадків, коли говорять про Selenium, мають на увазі 
Selenium WebDriver. Основна частина розробки продукту зосереджена саме 
на цьому елементі. Автоматизація тестування в WebDriver часто порівнюється 
з водінням таксі (англ. Driver-водій). У водінні таксі і тестуванні беруть участь 
три складові: замовник (інженер-випробувач) – автомобіль (браузер) – водій 
таксі (WebDriver).

Згідно з цією аналогією, програміст спочатку вказує водієві, як взаємодіяти
з елементами браузера. Потім WebDriver віддає браузеру (машині) команди, 
які звучать приблизно так: коли кнопка активна, натисніть на кнопку. 
Після цього браузер надає водієві інформацію про значення і статуси 
веб-елементів, які пізніше відправляються в сценарій. Простіше кажучи, 
інструмент Selenium WebDriver використовується для того, щоб зібрати 
інформацію і упевнитися в коректності роботи програми [4].

Selenium – не єдиний інструмент автоматизації тестування на ринку, але 
це єдиний безкоштовний інструмент, який може конкурувати з платними 
продуктами. Наприклад, Katalon Studio – життєздатна альтернатива, але 
вона не надає такого великого вибору мов, не працює в Linux і тому не має 
широкої популярності серед спеціалістів.

Серед переваг слід також відзначити, що тести, написані з допомогою 
технології, можна виконувати в розподіленому середовищі (Selenium-Grid), 
де різні тести можуть виконуватися на різних машинах (все залежить від 
конфігурації); наявна підтримка різних платформ та браузерів, серед яких: 
Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Google, Chrome, Internet Explorer, Firefox, 
Safari, Opera та інші; можна працювати на різних мовах програмування, таких 
як: Java, Python,. Net, Ruby, PHP, Perl, JavaScript [5].

Головним і єдиним істотним недоліком Selenium технології є те, що її 
можна використовувати тільки у веб-додатках. Проте слід зазначити, що це 
скоріше обмеження, а не недолік, так як для тестування десктопних додатків 
в Selenium можна додатково інтегрувати WinAppDriver технологію.

Враховуючи широкі можливості технології Selenium та її безкоштовність, 
частка Selenium на ринку тестування та автоматизації становить майже 
30 %, а число компаній, що працюють з Selenium, перевищує 55 тисяч.

Отже, автоматизоване UI-тестування є більш продуктивнішим, ніж 
ручне, але для цього потрібно володіти навичками написання якісних 
автоматизованих тестових сценаріїв. Технологія Selenium значно скорочує 
затрачений час на написання таких сценаріїв, тому і користується широкою 
популярністю серед розробників. Завдяки гнучкості та відкритості Selenium
можна доповнювати іншими інструментами та технологіями, тим самим 
розширювати його функціональні можливості. Тому використання Selenium
у автоматизованому UI-тестуванні є виправданим рішенням для розробників, які 
ставлять за мету швидко та якісно протестувати свій програмний продукт.
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https://www.selenium.dev/about/
https://promdevelop.com/technologies/selenium/
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СИСТЕМА ІНТЕРАКТИВНОЇ ОНЛАЙН КОМУНІКАЦІЇ 
МІЖ СТУДЕНТАМИ ТА ВИКЛАДАЧАМИ

У дослідженні проводиться аналіз особливостей комунікації між 
студентами та викладачами, як результат роботи було створено систему 
у вигляді WEB додатку з можливостями кросплатформенного використання.

Виконана розробка окремих елементів і функцій інформаційно 
комунікаційної системи в навчальних закладах. Пропонується створення 
системи по типу інформаційного блогу. Певні користувачі як приклад викладачі 
зможуть створювати «пости» у цій інформаційній системі з опитуваннями, 
новинами, чи оголошеннями. А звичайні користувачі зможуть ознайомлюватись 
з цією інформацією, проходити опитування або залишати коментарі. Розробка 
відбувається з використанням сервісного підходу.

Система дозволяє значно спростити процес обміну інформацією між 
викладачами та студентами навчального закладу за допомоги форми 
подання у вигляді інформаційних блоків та коментарів до них. Дані, які 
отримані в процесі роботи системи, будуть зберігається в хмарному 
сховищі, що дозволить надавати безперервний доступ до них. Перевагою та 
особливістю розробленої системи є використання сервісів, це дозволяє
додати до інформаційно-комунікаційної системи можливість легко розширювати
функціонал та можливості самої системи. 

Використання сервісів надає такі переваги як те, що клієнт, який звертається 
до сервісу, не зобов'язаний нічого знати про подробиці реалізації сервісу: якою 
мовою і в якій моделі програмування він створений, на яких апаратних засобах, 
в якій операційній середовищі, на якій платформі проміжного програмного 
забезпечення він виконується. Сервісно-орієнтована архітектура, таким чином, 
дозволяє компонувати бізнес-процеси з компонентів, що виконуються на 
різних платформах.

Використання сервісного підходу означає те, що фактично для 
впровадження сервісу необхідно створити лише програмний інструмент, 
який поєднує в собі взаємодію всіх необхідних сервісів, а саме обмін 
інформацією та повідомленнями між сервісами та забезпечує зручний 
функціонал.
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Особливу увагу приділено створенню програмного засобу комплексування
сервісів. Саме цей елемент реалізує повну взаємодію розрізнених сервісів 
у єдину цілу систему якай й виконує необхідний функціонал. Програмний 
засіб комплексування сервісів звертається до «Реєстру сервісів» де зберігаються
дані про усі потрібні сервіс системи які будуть використовуватися і саме 
реєстр сервісів надає інформацію про сервіси.

Система реалізована на мові програмування C# і платформа розробки 
веб-додатків «ASP.NET», що дозволить реалізувати функціонал клієнтської 
та серверної частини частини проекту за допомоги вбудованого у середовище
розробки «IIS» серверу який надає широкий функціонал роботи з Http 
запитами а саму (Get та пост) які надходять з клієнтського веб додатку та 
у подальшому оброблюються завдяки методам на стороні сервера й передає 
інформацію підключеним сервісам. Для серверної сторони планується 
використовувати система управління базами даних MySQL доцільність та 
надсилатиме цю інформацію до адміністратора системи.

Впровадження інформаційно-комунікаційної системи у роботу навчальних
закладів значно скоротить витрати часу на використання розрізнених 
інформаційних систем для поширення інформації чи новин зв’язаних 
з процесом навчання. Ще однією з переваг є можливість використання 
системи на всіх типах пристроїв, що підтримують доступ до мережі 
Інтернет. Інтерактивна комунікація між користувачами надає змогу 
поєднання мети поширення інформації чи новин з задачею комунікацією чи 
обговоренням цих питань.
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У даний час в офісах існує проблема з орендою робочих кімнат. Це 
призводить до того, що тайм-менеджмент перебуває на дуже поганому рівні, 
виникають невідповідності в часі, що заважає командам правильно розподіляти
свій час для різних зустрічей і дзвінків. 

Інша проблема полягає в тому, що керівники використовують застарілі 
методи оренди приміщень: усна домовленість, запис на дошках, використання
неоптимізованих додатків, дзвінки та домовленостями з коворкінгами. 
Проблема полягає в тому, що тільки великі компанії в даний час мають свої 
власні системи, оскільки для створення такої системи необхідно виділити 
час і кошти.

Таким чином, розробка продукту такого типу є дуже корисним, тому 
що допомагає покращити робочий процес, покращити менеджмент та 
задовольнити клієнтські потреби в повному обсязі. 

В роботі наводяться діаграми роботи розробляємого продукту, а також 
схеми даних та уточнюючі додатки, що зображують роботу програмного 
продукту. Такі дані були зібрані на основі аналізу систем різних провідних 
IT-компаній задля кращої якості кінцевого продукту.

При розробці компонентів інформаційної системи була використана 
платформа .NET та мова програмування C#. Для збереження даних була 
використана як реляційна база даних – MS SQL Server, а також нереляційна 
база даних – MongoDb. Для інтерфейсу користувача був використаний 
програмний каркас – Angular.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Офіційний електронний ресурс мови C# на офіційному сайті Microsoft

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dotnet.microsoft.com/en-
us/languages/csharp

2. Офіційний сайт з документацією NoSQL бази даних MongoDB
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.mongodb.com/docs/manual/

3. Офіційний сайт з документацією по фреймворку Angular [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://angular.io/
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Інформаційні технології визначною мірою поліпшують умови 

здійснення різних видів діяльності. Зважаючи на постійні технологічні 
нововведення та високий рівень інформатизації суспільства, жодна сфера 
господарювання не може ефективно функціонувати без їх застосування. 
Натомість, їх використання в цілому визначає продуктивність діяльності 
будь-якого підприємства в умовах конкурентності.

Інформаційні технології широко застосовують у різних сферах, 
включаючи туристичну, особливо з метою стимулювання інтересу 
споживачів до відвідування туристичних об’єктів, залучення туристів до 
дестинацій і забезпечення якості обслуговування. 

Завдяки застосуванню інноваційних інформаційних технологій можливим є 
представлення продуктів у соціальних мережах і використання інструментів 
віртуалізації для охоплення широкої аудиторії споживачів. Дослідження 
останніх років переконливо доводять, що соціальні мережі відіграють 
вагому роль у формуванні вподобань споживачів продуктів у туризмі. 
Йдеться про технологічний прогноз під назвою Emerging Technology Report, 
який був сформований дослідницькою структурою компанії Sabre Corporation, 
а саме лабораторією Sabre Labs у 2018 р. Серед головних трендів значилися 
три таких основних напрями застосування інноваційних інформаційних 
технологій як:

- автоматизація, даний напрям широко застосовується у процесах 
обслуговування туристів у закладах розміщення та харчування, він спрощує 
систему управління туристичним підприємством, його персоналом і допомагає 
визначити оптимальну кількість працівників; 

- автентичність, що має особливу цінність в умовах тотальної 
диджиталізації. Бізнес структурам дедалі частіше приходиться застосовувати
інформаційні технології та оцифровувати рішення задля того, щоб 
налагодити взаємодію зі споживачами у необхідних масштабах;

- блокчейн, зміст даного напряму застосування інформаційних технологій
полягає в тому, що блокчейн створює можливість для проведення безпечних 
транзакції без здійснення додаткової верифікації. 

На додаток до вказаних вище трендів, Державна інноваційна фінансово-
кредитна установа, створена при Міністерстві з питань стратегічних галузей 
промисловості України з метою надання фінансової підтримки суб’єктам 
підприємництва різних форм власності оприлюднила тренди в галузі 
туризму [1].
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Як і у технологічному прогнозі компанії Sabre Corporation на першому 
місці є автоматизація, хоч в останньому випадку вона є поєднана з чат-ботами та 
роботами. Світова практика багата на використання інтерактивних роботів 
для здійснення низки операцій у готельній і ресторанній справі. Прикладами 
цього є робот-консьєрж у мережі готелів Hilton чи в готелі MSocial 
в Сінгапурі.

Чат-боти, віртуальні цифрові помічники, також стали поширеною 
практикою. Їх використання можливе як на базі веб-сервісів, так і додатків у 
смартфонах чи комп’ютері. Ефективність їх використання в повсякденній 
практиці є високою. Telegram-бот iGov приносить користь при оформленні 
біометричного закордонного паспорта, він дозволяє знайти вільне місце 
у черзі при оформленні такого документу. RailwayBot знайшов своє 
застосування у процесі пошуку залізничних квитків за певним напрямом, 
окрім того доступна опція перегляду маршруту визначеного поїзда. При 
організації автобусних подорожей користуються послугами чат-бота Bussy. 
Він може відстежувати до 3199 маршрутів, які забезпечують понад 
300 перевізників. Тут доступна функція купівлі квитка. Бот AirTrack 
призначений для підбору авіарейсу. Він здійснює пошук квитка на основі 
98% функціонуючих авіакомпаній.

Застосування чат-ботів у туристичні галузі здійснюється за такими 
напрямами як:

- надання консультативної допомоги. Українська Асоціація Туристичних 
Агентств розробила чат-бот TourHelperBot виключно для туристичних 
підприємств. Даний чат-бот консультує туристів щодо закладів розміщення, 
авіа рейсів, їх затримку чи скасування, а також з інших питань. Він є 
особливо ефективним для туристів, які знаходяться за межами країни 
і потребують певної інформації. Послуги чат-бота є безкоштовними;

- організація подієвих заходів і конференцій. Застосування чат-ботів 
у процесі підготовки та проведення різного виду заходів подібна до їх 
функцій у готельному бізнесі. Ці чат-боти також виконують функції 
персональних адміністраторів. Послуга фактично є роботою цілої команди 
фахівців, обізнаних у різних сферах. Вона надається через Telegram-бот 
у вигляді готових рішень. При проведенні певного подієвого заходу всі 
учасники заходу отримують доступ до чат-бота. Комунікація здійснюється 
в аудіо- або текстовому форматі. Серед доступних опцій є отримання даних 
щодо заходу та процесу реєстрації, перегляду презентації, голосування 
в он-лайн режимі.

Доповненням до вищезазначеного переліку трендів, дотичних до 
інноваційних технологій є:

- віртуальна та доповнена реальність. Технології віртуальної реальності 
знайшли своє застосування на дозвіллі, завдяки перегляду 3D-фільмів, 
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чи під час ознайомлення з дестинаціями для подорожі, чи у процесі 
бронювання. Доповнена реальність поєднує елементи віртуальної з реальним
досвідом. Прикладом даної технології є перегляд експозицій відомих музеїв 
на смартфонах;

- голосові помічники, технологія, що допомагає отримати інформацію 
щодо туристичного об’єкта чи історичної пам’ятки, у готелі – створити 
комфорт чи то температурний, чи світловий. Відсоток точності розпізнавання
голосу і обробки мовлення дорівнює понад 95%. Такі платформи як Google 
Home, Amazon Alexa і HomeHub від Apple забезпечують можливість 
послуги голосових помічників; 

- супер-додаток для подорожей, який практикується в країнах Азіатсько-
Тихоокеанського регіону. Даний додаток створює можливість не тільки 
спілкуватись, а й оплачувати вартість авіаквитків і послуг у закладах 
розміщення, здійснювати покупки он-лайн.
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МІЖ ТРАДИЦІЙНИМИ 
ТА ОДНОСТОРІНКОВИМИ ВЕБ-ДОДАТКАМИ 

В ЦІЛЯХ РОЗРОБКИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СЛІВ

У наші дні при проектуванні веб-додатку в кожного розробника повстає 
питання, проектувати його як традиційний або односторінковий (single-page
application, SPA). У цій дослідницькій роботі обґрунтовується вибір між 
двома вищевказаними типами веб-додатків, щоб створити лінгвістичну 
систему для вивчення іноземних слів. 

До початку 2010-х в традиційних веб-додатках мова програмування 
JavaScript використовувалася найчастіше тільки для маніпуляцій з DOM та 
створення анімацій. Але з того часу почали з'являтися нові фреймворки, за 
допомогою яких створювалися односторінкові веб-додатки, найпопулярніші 
з яких: AngularJS, React та Vue.js, які були засновані на JavaScript та ширше 
використовували його функціонал. З того часу частка односторінкових 
веб-додатків активно збільшується, але досі розроблюються традиційні 
веб-додатки, про що свідчить популярність таких фреймворків, як: ASP.NET 
Core MVC, Spring Framework, Django тощо.

Метою доповіді є дослідження можливостей традиційних та односторінкових
веб-додатків. Виявлення їх недоліків та переваг, визначення оптимального 
типу веб-додатка заради лінгвістичної системи для вивчення іноземних слів.

Використання SPA фреймворків, заснованих на JavaScript або TypeScript 
перекладає процес генерації HTML веб-сторінки з серверної сторони 
веб-додатка на клієнтську сторону. У зв'язку з цим зменшується навантаження
на сервер, де розміщений веб-додаток, але збільшує його на браузери 
користувачів. У SPA веб-додатках сторінки будуть завантажуватися та 
оновлюватися більш швидко, ніж в традиційних веб-додатках внаслідок 
того, що при новому запиті контент буде оновлюватися частково, а не 
заново буде генеруватися нова сторінка [1]. У сторінці, проектованого 
веб-додатку, під час вивчення слів буде змінюватися тільки вміст карток та 
кількість вивчених карток, коли інший контент на веб-сторінці залишиться 
незмінним. У традиційних веб-додатках при програмуванні змішується 
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клієнтський та серверний код, коли у односторінкових веб-додатках 
клієнтський код написаний на JavaScript або TypeScript фреймворках, 
а серверний код уявляє собою окремий Web API, написаний з використанням
архітектури REST. У проектованому додатку буде широко використовуватися
мова JavaScript, тому зручніше буде відокремити клієнтський код від 
серверного коду. Крім того, основна перевага у використанні Web API 
у тому, що API може надаватися для інших внутрішніх або загальнодоступних
клієнтів [2]. Завдяки цьому, розробка додаткових мобільних та десктопних 
клієнтів займе менше зусиль.

Як показують проведені дослідження, найкращим варіантом буде 
розробити лінгвістичну систему для вивчення іноземних слів як 
односторінковий веб-додаток, який має більше переваг для цієї галузі ніж 
традиційний веб-додаток.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО 
БІЗНЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ CRM-СИСТЕМ

Статистичні дослідження, проведені в країнах з розвиненою економікою, 
показали, що взаємодія з великою кількістю існуючих клієнтів багатьох 
компаній не є прибутковою, оскільки взаємодія з ними неефективна. 
Наприклад, більшість компаній зі списку Fortune 500 втрачають до 50% 
своїх клієнтів кожні 5 років. Відтік клієнтів має великий вплив на імідж 
компанії, оскільки клієнти, які незадоволені якістю обслуговування, тиражують
інформацію про свій негативний досвід.

Тому для багатьох компаній ключовими факторами життєздатності є 
стабільність, лояльність до клієнтської бази. При цьому головною метою 
маркетингових зусиль більшості компаній та організацій, що працюють 
у різних сферах діяльності, є залучення клієнтів, що досягається за допомогою
дорогих маркетингових програм[1].

Індивідуальний підхід у взаємовідносинах з клієнтом дозволяє проводити
аналіз його поведінки та будувати ефективний прогноз подальшої взаємодії. 
Це потребує збору та обробки великої кількості даних про історію взаємин 
з клієнтом. 

Концепція Customer Relationship Management (CRM) передбачає 
застосування сучасних рішень в управлінні діяльнстю підприємства та 
використанні сучасних цифрових технологій для покращення роботи 
з клієнтами. 

Такий програмний продукт поєднує важливі підходи по роботі 
з клієнтами та інструменти для збільшення продажів. Стандартний набір 
модулів системи CRM[2]:

- робота з клієнтською базою;
- накопичення інформації про покупців;
- автоматизація роботи відділу продажів;
- автоматизація бізнес-процесів;
- контроль діяльності менеджерів;



Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

89

- планування та оптимізація часу роботи співробітників;
- керування договорами;
- аналіз цільової аудиторії.
Робота з базою даних клієнтів CRM надає змогу конструктивно та 

з користю вести діалог з покупцем, а також допомагає зменшити кількість 
помилок при виконанні замовлень та прискорює процес прийняття 
управлінських рішень.

Використання CRM допомагає покращити роботу підприєства з точки 
зору менеджмменту та маркетингу. Автоматизація роботи компанії наряду 
з запровадження CRM -системи позитивно впливає на успішність роботи та 
прибутки підприємства. Серед переваг викристання такого програмного 
рішення можна виділити [1]: 

- розумний розподіл трудових ресурсів;
- скорочення часу а виконання заявоки;
- максимальна відкритість роботи відділу продажів;
- контроль виконання замовлень;
- контроль діяльності співробітників;
- простота планування, можливість прогнозування доходу;
- єдина універсальна база покупців та постачальників;
- покращення якості роботи з клієнтами.
Переваги використання CRM – системами вже давно оцінили країни 

з розвиненою економікою, їх використовують в своїй роботі компанії які 
працюють у фармацевтиці, телекомунікаціях, сфері страхування, авіаперевезеннях; 
компанії, які працюють оптовій та роздрібній торгівлі, сфері інформаційних 
технологій, медичні та освітні установи. За результатами впровадження 
CRM в роботу компаній можна зроби висновок, про підвищення 
результальтативності у роботі з клієнтами, такі системи слугують
підвищенню продуктивності роботи промислових і торгових компаній. 
Особливо важливо відзначити ефективність використання CRM систем 
у роботі компаній туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, на 
сервісних підприємствах. Крім того, підвищення продуктивності в роботі 
великих компаній завдяки використанню CRM систем в жодному разі не 
заперечує можливість впровадження такого програмного рішення на 
підприємтсвах малого бізнесу, а навпаки використання основних функцій 
вказаних систем є дуже доцільним і для маленьких підприємств.
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MODELING OF SYSTEMS 
FOR MONITORING OF TRANSPORT SYSTEMS 

Studying of transport system, determining the degree of their impact on the 
functioning of transport systems objects and transport systems infrastructure 
objects are complex problems. This is due to the fact that, firstly, there are several 
classes of problems in transport systems, in particular: technical problems 
(production, technological, innovative); economical problems (property, 
commercial, financial, credit and interest rate); social problems; environmental 
problems. 

Each of the problems is associated with large number of dynamically 
changing factors of influence. Therefore, the monitoring of problems, the 
development of appropriate information systems is important and urgent problem. 
The creation of such complex systems will be optimal if it is based on the use of 
models of objects and processes in transport systems. 

Modeling of monitoring in transport systems would facilitate the timely 
recognition of problems and the generation of solutions to eliminate their 
consequences. When building complex technical system, which is system for 
monitoring of problems in the transport systems, it is important to choose the 
method of presenting knowledge about the subject area (transport systems). 
Among the main types of models of knowledge representation should be noted [1-3]:
production model; semantic network; frame model; ontological model. 

Modeling of system for monitoring of problems in the transport systems can 
be based on different models, the choice of which is determined by the tasks set 
and the subject area. 

The authors propose to use modeling based on multi-level model of special 
class of semantic networks (SM) − situational-semantic networks (SSM), in
which situations determine not only the description of the model at any of its 
levels, but also the transition from one level to another. 



Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

91

The SM that is used is system of knowledge of the subject area (the transport 
systems industry, its individual components: transport systems objects and 
transport systems infrastructure objects (bridges, train stations, hotels, etc.). 

The nodes of this model correspond to transport systems objects or transport 
systems infrastructure objects (concepts of subject area, system components, 
constituent elements of process of ensuring the functioning of transport systems 
objects or transport systems infrastructure objects. Arcs reflect the relationship 
between all objects of the considered domain. 

The authors propose an SSM, which also takes into account the situational 
monitoring of the problems of transport systems objects and transport systems 
infrastructure objects. All situations, according to which modeling of the system 
for monitoring of problems in the transport systems is carried out, can be divided 
into: regular, non-standard. Standard situations can be divided into: generally 
significant, significant, specific. 

The use of situations and their typification contributes to the multilevel 
structure of the proposed model (SSM) of system for monitoring of problems in 
the transport systems. Formally, the SSM can be set as follows:

Mssm={Gssm,Hssm,Ussm, Sssm}, where Gssm – set of transport systems objects and
transport systems infrastructure objects (nodes), Gssm ; Hssm – set of connections 
between nodes (arcs), Hssm (GssmGssm); dom(Hssm) ran(Hssm) = Gssm, where
dom(Hssm) = {yGssm|xGssm,(x,y)Hssm}, ran(Hssm) = {yGssm| xGssm, 
(x,y)Hssm}, that is, any SSM node is incident to at least one SSM node; Ussm –
set of loads on elements Hssm; Sssm – set of situations in which functioning occurs
SSM. 

Gssm = {Gs
ssm i}, where: Gs

ssm i – i-th node SSМ; Hssm = {Hs
ssm j}, where Hs

ssm j –
j-th arc SSM; Ussm = {Us

ssm j}, where Us
ssm j – j-th load on the j-th arc SSM; Sssm. = 

{Ss
ssm i}, where Ss

ssm і – situation that determines the semantics of the i-th node 
SSM. Route (path) − sequence of nodes x1,…,xk of the network Mssm such that Pssm

1k = {(x1,x2),…, (xk-1,xk)}  Hssm x Hssm. Path Pssm 1k = {x1,…,xk} leads from node
x1 to the node xk. Route (path) Pssm xy from node x to the node y is cycle, if none 
of the nodes appears in it more than once, the arc (x,y)  Hssm and its beginning x
coincides with its end y.

Analysis of the functioning of transport systems object based on the SSM 
provides quantitative and qualitative characteristics of its states. SSM components 
and their actions act as events. Examples of events can be, in particular: 
situational determination of the route on the SSM, according to which the values 
of the criteria that determine the situation are calculated. 

Each event can happen once, many times, or never happen. This means that 
the event is blocked and will not be implemented until the appropriate conditions 
are met. The situational nature of the model is determined by the functioning of 
transport systems objects and the corresponding class of tasks. 
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In order for event with respect to transport systems object or transport systems 
infrastructure object to take place, situations must arise in which this event can be 
implemented. 

Modeling of system for monitoring of problems in the transport systems, 
processes for ensuring the functioning of transport systems objects and transport 
systems infrastructure objects in conditions of minimizing problems and/or 
eliminating their consequences should begin with: descriptions of all elements of 
the model of; determining the content of these components and areas of change.

For the full functioning of the system for monitoring of problems in the 
transport systems, it is necessary to determine: the time interval in which the SSM 
of the system for monitoring of problems in the transport systems operates; input 
and output impacts on possible problems and areas of their possible changes; the 
set of characteristics of the state of the subject area (and / or its individual objects) 
and the area of their possible changes.

The proposed model (SSM) of system for monitoring of problems in the
transport systems: allows predicting of the behavior of complex transport systems 
objects and transport systems infrastructure objects in the context of monitoring 
possible problems; takes into account the possibility of the emergence of new 
type of transport systems objects and processes for ensuring their functioning in 
conditions of minimizing possible problems; responds adequately to local and 
global factors of influence on transport systems objects and transport systems 
infrastructure objects.
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ХМАРНА LMS «АНАЛІЗ І ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ 
У POWER BI»

У сучасному світі навчання онлайн стає не просто зручністю, а й 
необхідністю. У зв’язку з пандемією COVID-19 перебування у закритих 
приміщеннях групами стало серйозною проблемою, що спричинило 
необхідність соціального дистанціювання та посилення карантину в усьому 
світі. З цієї причини дистанційне навчання стає як ніколи актуальним 
і впроваджується у всіх навчальних закладах.

Проблеми дистанційної освіти [1]:
1. Адаптація до онлайн-спілкування.
2. Низький рівень комп'ютерної грамотності.
3. Технічні питання електронного навчання.
4. Відсутність навичок тайм-менеджменту.
5. Відсутність мотивації.
6. Слабка соціальна комунікація.
Подолати ці проблеми можна, використовуючи сучасні хмарні LMS 

(learning management system), які використовуються не тільки для 
корпоративного навчання L&D (Learning and development), а набувають все 
більшого поширення в середній і вищій освіті. До сучасного інструментарію 
LMS відносяться [2]: Hard skills, Proctoring, Pre-tests, Webinars, Autowebinars.

Постановка проблеми. Створити курс дистанційного навчання «Аналіз 
і візуалізація даних у Power BI» [3], використовуючи LMS Google Classroom. 
Вибір курсу зумовлений зростанням попиту на хмарні технології обробки 
статистичної інформації.

Реалізація дослідження. Клас дисципліни, створений у середовищі 
Google Classroom, має таку структуру (рис. 1):
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Рис. 1. Структура класу в Google Classroom

Тема «Вебінари» (рис. 2) включає навчальні матеріали на певні теми, 
організовані онлайн. Це створює інтерактивну взаємодію, зворотний зв’язок 
і можливість задавати запитання доповідачу.

Рис.2. Вебінари

Рис.3. Тема «Автовебінар» з посиланням на відеоресурс відповідного автора
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Тема «PRE-TESTS» (рис. 4) використовується для проведення 
попередніх контрольних робіт для визначення вихідного рівня знань та 
умінь учнів.

Рис.4. Тема PRE-TESTS

Тема «Прокторинг» (рис. 5) дає можливість провести об’єктивну 
перевірку знань незалежним адміністратором. Процедура контролю іспиту 
або онлайн-тестів здійснюється за допомогою веб-камери, наявність якої 
дозволяє підтвердити особу кандидата, виключити шпаргалки та інші 
методи.

Рис.5. Тема «Прокторинг»
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Тема «HARD SKILLS» (рис. 6) дає можливість систематизувати знання 
з метою перевірки вмінь та навичок, набутих при використанні хмарних 
технологій.

Рис.6. Знімок екрана сторінки Hard Skills

Тема «Інтерактивна» (рис. 7) призначена для організації роботи з учнями 
в діалозі для швидкого аналізу відповідей.

Рис.7. Скріншот ІНТЕРАКТИВНОЇ сторінки
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У роботі створено курс дистанційного навчання «Аналіз та візуалізація 
даних у Power BI». Вибір тем курсу зумовлений підвищеним попитом під 
час пандемії COVID-19 на хмарні технології обробки статистичної 
інформації та відсутністю ресурсів на цю тему.

Навчальні матеріали реалізовані у вигляді хмарної LMS на базі 
платформи Google Classroom з використанням нових інструментів 
візуалізації даних.
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ 

Виникнення пандемії COVID-19 спричинило додатковий поштовх для 
поширення дистанційної освіти. Організація роботи будь-якого освітнього 
закладу як в он-лайн так і в оф-лайн режимах не можливе без використання 
інформаційних систем. Таким чином, розробка інформаційних систем 
організації учбового середовища є актуальною на сьогоднішній день. 

Системи організації учбового середовища стають все більш затребуваними
в процесі дистанційного навчання. В роботі запропонована модель і частково
реалізована система інформаційного учбового середовища на базі платформи
Microsoft Office 365 [1]. 

Для цього в дослідженні виконано наступні етапи:
- проведено аналіз існуючих систем дистанційного навчання, зокрема, 

Moodle і ODEMS;
- розглянуто технології створення додатків на базі платформи 

Microsoft Office 365;
- розроблена структура інформаційної системи з детальним 

опрацюванням інтерфейсів адміністратора, викладача, студента;
- інтерфейс вікі-сторінки, розроблений як база знань;
- створена структура реалізована у вигляді додатку.
Додаток розроблений за допомогою мови програмування TypeScript та 

фреймворку React у середовищі програмування Microsoft Visual Studio Code. 
На рисунках 1 – 4 наведені скріншоти, які роботу системи.
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Рис.1. Схема інформаційної системи

Рис.2. Набір посилань на часті сторінки
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Рис.3. Сторінка для дипломників

Рис.4. Детальне діалогове вікно створення події
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При відповідному ліцензуванні в середовищі Microsoft Office 365 
створений програмний продукт може бути впроваджено в учбовий процес.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Побудова цифрової освіти є одиним із пріоритетних напрямків, оскільки 
ми перебуваємо в умовах глобальної пандемії COVID-19 та в умовах воєнного 
стану, за якого навчання може відбуватися переважно у дистанційному форматі.
Окрім того, формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 
вчителів початкових класів можливе завдяки цифровізації освітнього 
процесу у закладах вищої освіти. Дослідники зазначають, що єдиного визначення
поняття «цифровізації» у сучасній науці не існує. Цифровізацію розуміють 
як: нову соціальну ситуацію − «цифрового прориву», «цифрового громадянства», 
«цифрової соціалізації»; обʼєктивний процес витиснення всього аналогового 
з технології, економіки, культури; уходження в цифрову реальність, яка 
«оцифровує» через накопичення «цифрових слідів» [5, с. 242].

У дослідженні [1] зазначено, що «країнське суспільство висловлює 
суперечливі погляди на процес цифровізації освіти. У наукових публікаціях 
спостерігається тенденція виявляти плюси й мінуси такого процесу, що 
вимагає глибокого дослідження. Теоретичний аналіз джерел засвідчив, що 
вітчизняні автори, звертаючись до цифровізації освіти, акцентують на 
наявних у суспільстві очікуваннях від організації такого процесу, дослідженні 
його впливу на трансформацію цінностей, прийнятих суспільством, на варіантах 
визначення його рівня, якості. Стосовно цифрової освіти відбувається 
осмислення сутності, методичних, технологічних і психологічних аспектів її 
реалізації. Зарубіжні дослідники цікавляться можливостями використання 
цифрових освітніх технологій в умовах освіти» [1, с. 125].

Навчання майбутніх вчителів початкових класів в цифровому освітньому 
середовищі розглядають у двох формах навчання: синхронне і асинхронне. 
Синхронне онлайн-навчання передбачає електронну взаємодію студента 
і викладача в конкретнот зазначений час. І, навпаки, в асинхронному навчанні 
викладач викладає в Інтернет теоретичні матеріали і практичні завдання з курсу, 
а студенти працюють з викладеною інформацією в будь-який зручний для
них час.

При організації навчальної діяльності студентів за допомогою платформ 
дистанційного навчання слід керуватися відповідними критріями для вибору 
цих платформ. Такими критеріями є: установка на будь-яку апаратно-програмну
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платформу; «безпека системи; легкий, інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс; 
наявність в системі функцій, які застосовуються для організації електронного
навчання із застосуванням дистанційних освітніх технологій – розробка та 
редагування курсів, набір елементів курсу; підтримка української мови; 
модульність курсу» [2, с. 221].

У Дніпровській акадмії неперервної освіти для навчання студентів 
використовується платформа Moodle, а для проведення он-лайн занять –
сервіс Zoom. 

Платформа Moodle надає можливість «організувати повноцінний
навчальний процес, включаючи засоби навчання, систему контролю й
оцінювання навчальної діяльності студентів, а також інші необхідні складові 
системи електронного навчання. Автор концепції платформи e-learning 
Moodle австралієць Мартін Доугіамас (Martin Dougiamas) вважає, що головною її 
метою було створення системи, відмінної від доступних на ринку, а саме такої, 
в якій враховувалися б педагогічні аспекти, що базуються на основах 
пізнавальної психології, коли студент (учень) це активний суб’єкт, який 
самостійно створює свою власну систему знань, користуючись доступними 
йому джерелами. При цьому роль викладача (тьютора) полягає, в основному, 
в мотивуванні й підтримці своїх підопічних шляхом підготовки завдань для
самостійного опрацювання, оцінювання результатів їх виконання, коригування
знань студентів (учнів). Відповідно до основ суспільного конструктивізму, 
конструйоване знання найбільш ефективне, коли студенти (учні) навчаються
в співпраці. Це можливо тоді, коли студент (учень) працює в групі, ділиться 
своїми досвідом і думками, будучи відкритим для досвіду і думок інших» [3, с. 6].

Сервіс Zoom призначено для організації онлайн-конференцій та відеозв’язку.
В межах даного сервісу можна реалізувати наступні функції:

- проведення онлайн-конференції з відео високої якості для 100 учасників 
(у безкоштовній версії);

- організація загальних та приватних чатів для переписки і обміну 
матеріалами;

- запис особистих звернень або спільних розмов;
- демонстрація матеріалів з робочого столу, смартфону чи планшета;
- проведення необмеженої кількості конференцій;
- планування події заздалегідь і запрошення учасників [4];
- робота у групах завдяки можливості створення кімнат.
При проведенні занять у Zoom додатково можна використовувати різноманітні 

сервіси візуалізації навчальної інформації. Такими серввісами, наприклад, є 
онлайн-дошка Miro (https://miro.com), Jamboard (https://jamboard.google.com) та 
Whiteboard (https://webwhiteboard.com/). Такі сервіси дозволяють не тільки 
створювати навчальний контент (схеми, карти розуму і т.п.), а ще 
дозволяють організовувати групову роботу зі студентами завдаяки можливості
роботи усіх студентів одночасно на одній зі створених дошок.

https://miro.com
https://jamboard.google.com
https://webwhiteboard.com/).


Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

105

Таким чином, використання ІКТ в освіті дало можливість продовжувати 
навчальний процес для студентів – майбутніх вчителів початкових класів 
в умовах і карантину, і військового стану. Отже, цифровізація процесу 
професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів є вимогою 
сьогодення і основою розвитку їх професійних компетентностей.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
27.10.2016 рішенням колегії Міністерства освіти і науки України було 

ухвалено Концепцію «Нова українська школа», а 21.02.2018 Кабінетом 
Міністрів України було затверджено Державний стандарт початкової освіти. 
Цими документами визначено, що формування компетентної, всебічно 
розвиненої особистості, яка творчо мислить, самостійно здобуває нові 
знання, користується інформаційними технологіями, прагне вчитися 
впродовж життя є одним із основних завдань початкової ланки загальної 
середньої освіти.

Сьогодні, враховуючи ситуацію, яка склалася в країні та всьому світі,
є досить актуальним питанням належного забезпечення дистанційного 
освітнього процесу. При цьому важливим є повна реалізація поставлених 
цілей навчання та досягнення очікуваних результатів, зокрема, формування 
відповідних компетентностей, у тому числі і громадянської, у здобувачів 
освіти початкової школи. Для досягнення поставленої мети вчителю 
потрібно впроваджувати в освітній процес початкової школи відповідні 
інформаційно-комунікаційні технології.

Особливості організації громадянського виховання здобувачів освіти 
початкової школи досліджували Н. Браташ, П. Вербицької, І. Жадан,
Т. Клинченко, І. Корінної, О. Мартинюк, Т. Мерцалової, Л. Мицик та ін.

У Концепції «Нова українська школа» громадянську компетентність 
визначено як здатність і володіння громадянською культурою, культурою 
демократії, що передбачає наявність в особистості певних якостей 
і громадянських цінностей [1]. 

Встановлено, що особливістю завдань громадянської освіти в початковій 
школі є створення умов для формування елементарних знань про державу, 
закони, права і відповідальність людини і громадянина, основні моральні 
цінності і норми поведінки. На цьому ступені розвиваються комунікативні 
уміння дитини, що дозволяють їй інтегруватися в оточення, у класний 
і шкільний колектив, сім’ю, розвивається уміння спілкуватися і розв’язувати 
конфліктні ситуації через діалог.
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Погоджуємося із А. Сіговою, що ефективність формування громадянської
компетенції учнів початкових класів буде ефективною, зокрема, за умови 
підвищення рівня ознайомлення учнів початкових класів зі змістом 
громадянських якостей, що описують відносини людини із суспільством, 
формування потреби особистості у виявленні сутності цих відносин [2].

Саме тому зараз школи використовують різноманітні засоби та технології 
для того, щоб надати учням можливість активно розвиватися в умовах 
інформаційного простору. Яскравим прикладом цього є застосування вчителем 
в освітньому процесі початкової школи інформаційно-комунікаційних 
технологій, які сприяють формуванню різних компетентностей, серед яких 
є і громадянська компетентність. 

Під час освітнього процесу вчителі використовують безліч засобів та 
методів роботи. Проте, в умовах дистанційного навчання не всі з них 
можна використати. А вимога реалізації Концепції «Нова українська 
школа», Державного стандарту початкової освіти та досягнення відповідних 
очікуваних результатів навчання, які визначені типовими освітніми 
програмами, є незмінними. Досить актуальним та сприятливим для 
формування громадянської компетентності в молодших школярів є, зокрема, 
використання медійного контенту, презентацій, наочності та створення 
хмари слів, яку учні, разом із вчителем можуть створити навіть під час 
дистанційної роботи, використавши, наприклад, сервіс https://worditout.com/

Рис. 1. Приклади хмари слів до слова «Спільнота»

Значний вплив на формування громадянської компетентності молодших 
школярів мають мультиплікаційні фільми. Такі фільми, або їх елементи, 
можна використовувати в освітньому процесі. Проглянувши разом з учнями 
під час уроку певний епізод мультиплікаційного серіалу, можна проаналізувати
його, з’ясувати, що було позитивного, а що негативно, поведінку якого 
з героїв слід унаслідувати, а яку засудити та чому.

https://worditout.com/
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Важливо контролювати процес формування громадянської компетентності
молодших школярів із використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій, адже, як ми вже зазначали вони можуть нести в собі не лише 
позитивну інформацію та вплив, але й негативні наслідки постійного, 
неконтрольованого перебування в Інтернеті.

Отже, громадянська компетентність молодшого школяра є якістю 
особистості, що передбачає наявність певних якостей і громадянських 
цінностей. Упровадження в освітній процес початкової школи інформаційно-
комунікаційних технологій дозволяє формувати в учнів комплекс громадянських
якостей, громадянську культуру, культуру демократії та створює умови для 
розвитку особистості і творчої самореалізації кожного учня.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 
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2. Сігова А. Г. Формування громадянської компетентності учнів 
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ОНТОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ 

Задача представлення знань експерта про процес навчання часто 
базується на онтологічному аналізі і класифікації знань, семантичному та 
когнітивному підході, про що свідчать роботи [1 – 3], є на часі і актуальною.
Навчальний матеріал систем управління навчанням (СУН) являє собою 
набор предметних елементів (ПЕ) – блоків, що відображають зміст навчальної
дисципліни. Відношення між ПЕ відображають структуру навчального 
матеріалу, відображенного в СУН. Позначимо через E множину ПЕ. 
Структурні зв’язки ПЕ визначає бінарне відношення, яке позначимо через 

EES  будемо називати структурним відношенням. 
Базовими ПЕ, з яких формується множина Е, є теми. Позначимо 

Т – множину тем, представлених в СУН. Т – скінчена, дискретна, строго 
впорядкована множина. Серед всіх тем курсу можна виділити підмножину 
опорних тем TTG  , рівні засвоєння яких студентами визначає успішність 

процесу навчання. GT будемо називати множиною цілей навчання. 

Згідно з сучасними вимогами до СУН, зміст електронного навчального 
курсу має бути адаптованим до студентів. Альтернативні індивідуальні 
версії теми розрізняються ступенем деталізованості та глибини подання 
навчального матеріалу, що сприяє адаптуванню змісту навчального курсу 
до різного рівня попередньої підготовки студентів. 

Позначимо через С – множину індивідуальних версій всіх тем курсу. 
Множина С є дискретною, скінченою та строго впорядкованою. Експерт, 
формуючи навчальний курс, встановлює відношення TCSc  –

«індивідуальна версія теми» так, що   cStc , , якщо зміст індивідуальної 

версії C погоджено зі змістом теми t.
Альтернативні індивідуальні версії теми можуть бути представлені на 

різних рівнях, що відповідають підготовці студентів. Ці рівні назвемо 
рівнями складності. Експертна оцінка степені складності кожного варіанта 
індивідуальної версії теми є сyб’єктивною і лінгвістично невизначеною, що 
ускладнює застосування точних кількісних методів при її формальному 
описуванні на основі відповідної онтологічної моделі курсу, вивчення якого 
керується СУН. 
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Крім теоретичного матеріалу, курс повинен супроводжуватися й 
діагностичним матеріалом, призначеним для контроля знань. Як правило, 
в СУН оперативний контроль знань здійснюється за допомогою тестів, що 
складаються із відповідного набора тестових завдань (ТЗ). ТЗ – це ясне 
і чітке завдання з конкретної предметної області, що потребує однозначно 
визначеної відповіді чи виконання відповідного алгоритму дій

Позначимо через Q – множину питань, представлених в СУН; 
А – множину відповідей, представлених в СУН; Р – множину представлених 
в СУН підказок. Множини Q, А, Р скінчені, дискретні, строго впорядковані. 
Аналіз ТЗ виявляє наявність таких відношень між ПЕ, як «питання теми», 
«підпитання питання», «відповідь на питання» і «підказка до питання». 

Множина ПЕ PAQCTE  скінчена і дискретна. Сукупність 
виділених за фyнкціональною ознакою підмножина  PAQCTF ,,,, є 
покриттям множини Е, причому підмножини покриття множини Е не 
перетинаються. Підмножинами покриття множини ПЕ є множина тем, 
множина індивідуальних версій, множина питань, множина відповідей 
і множина підказок. 

Будемо вважати, що підмножини покриття перетинаються. Тоді існує 
предметний елемент, функціональні властивості якого задовольняють 
декільком підмножинам покриття одночасно. Це неможливо, бо функціональні
властивості ПЕ різних підмножин покриття взаємовиключаючі, бо підмножини
покриття множини предметних елементів Е не перетинаються, сукупність F
є розбиттям множини Е, яке задає на множини Е відношення еквівалентності
за функціональною ознакою; позначимо його як eF і будемо називати 
в подальшому функціональним відношенням еквівалентності.

З проведеного дослідження випливає, що структуру предметних знань 
характеризyє бінарне відношення EES  , яке виходячи з аналізу 
виявлених відношень антирефлексивно, асиметрично та транзитивно. 

Представлення предметних знань в базі знань СУН відображається 
нечітким орієнтованим графом G. Множина вершин графа відображає 
сукупність ПЕ, множина дyг – виділені вище структурні відношення. Вершини 
і дyги маркированi значеннями функції приналежності встановлених нечітких 
множин і відношень. 

Запропонований спосіб формалізованого опису предметних знань дозволяє
чітко визначити представлення предметних знань в реляційній базі даних 
СУН з урахуванням якісних характеристик навчального матеріалу. Крім 
того, можливо залучити експертів для обговорення повноти змісту 
і цільових показників вже на початковій стадії проектування, визначити 
варіанти траєкторії засвоєння навчального матеріалу в СУН, формулювати 
вимоги до типу, кількості і послідовності вправ для осмислення і закріплення
теоретичного матеріалу.
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Близкість рішення суб’єктом навчання ТЗ до еталонного рішення 
характеризyють вказанi варіанти відповіді та використання підказки. Кожен 
варіант відповіді характеризyється відповідним ступенем правильності, 
кожна використана підказка знижує характеристикy правильності. Склад 
і структуру онтології персональних знань відображає нечіткий орієнтований 

граф     seSEG
GG

  ~~ ,,,
~

 .

Нечіткий орієнтований граф G відображає представлення персональних
знань в реляційній базі даних СУН. Вершини графа G відображають склад 
діагностованих предметних знань – підмножина EE  ; дyги графа G
відображають структуру діагностованих предметних знань – підвідношення 

SS  . Вершини та дyги маркированi значеннями функції приналежності 
розглянутих вище нечітких множин і відношень.

Фактор-множина вершин графа EFE / , що є наслідком фyнкціонального
відношення еквівалентності, визначає таблицi бази нечітких даних, в яких 
зберігаються функції приналежності розглянутих нечітких множин і відношень.

Таким чином, використання теорії онтологічного моделювання при 
формуванні персональних знань дозволяє значно збільшити ступінь повноти 
і достовірності оцінки підготовки студентів завдяки враховуванню як різних 
факторів, що впливають на відповідь студентів, так і ступеня їхнього 
впливу.

Онтологічний підхід дозволяє сформувати достатньо повну і добре 
структуровану інформаційну базу для вирішення основних завдань щодо 
впровадження компетентнісного підходу в освітній процес:

- можливість оновлення навчальних планів у тісному зв'язку із 
виявленими конкретними вимогами ринку праці;

- можливість оновлення електронних навчальних курсів, що 
підтримуються СУН, відповідно до вимог стейкхолдерів;

- можливість формування комплексу робочих графіків під один і той 
же навчальний план, з тим, щоб перейти до індивідуалізації процесів 
навчання з урахуванням інтересів і можливостей окремих студентів. 

Важливим є також доступ студентів і викладачів до онтології як 
окремого курсу, так і курсів, що складають освітньо-професійну програму 
з відповідного напрямку, що дозволить студентам оцінювати свої позиції й 
перспективи (в освітньому процесі та ринку праці); включатися в процес 
вдосконалення освітнього процесу.
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ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ВВП УКРАЇНИ ВІД 
ПОКАЗНИКІВ ПРОМИСЛОВОСТІ

У даний час множинна регресія є одним з найбільш поширених методів, 
що використовуються в економетриці. Тому її було використано, щоб 
показати доступність та простоту у застосуванні до аналізу багатофакторних 
моделей на прикладі макроекономічних показників України. 

Кореляційно-регресійні методи використовували для дослідження 
макроекономічних процесів в Україні різні вчені, серед них виділимо 
застосування методів наукастингу для прогнозування ВВП України [1, 2], 
авторегресійних моделей [3]тощо.

Метою дослідження є побудова та проведення економетричного аналізу 
моделі задля визначення залежності ВВП України від показників 
промисловості.

Спільний вплив кількох факторів на одну результуючу змінну можна 
досліджувати за допомогою множинного кореляційно-регресійного аналізу.

Узагальнена множинна лінійна кореляційно-регресійна модель має 
вигляд: = + + + ⋯ + +  , де – результуюча змінна; , , − факторні ознаки; , , , − істинні параметри моделі, зокрема – вільний член рівняння регресії, , , − коефіцієнти множинної регресії; − неспостережувана 
випадкова величина;  – кількість факторів.

Розглянуто модель на прикладі залежності ВВП України від: 
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; виробництва 
та розподілення електроенергії, газу та води; добувної промисловості та 
розроблення кар’єрів. Показники взяті за 2000-2020 роки [4]. 

Значення відношення детермінації , що становить 99% є дуже 
високим показником для моделі, яке свідчить, що 99% зміни величини ВВП 
пояснюється зміною величини показників промисловості.

Додатково обчислене критичне значення Фішера, що становить 
3,196776841. За допомогою цього значення перевіримо гіпотезу:: = = = 0.

Тобто, що лінійний зв'язок між х та у відсутній. Оскільки показник 
Фішера для нашої моделі становить 968,6877 > 3,1968, то гіпотеза 
відхиляється, тобто між х та у є лінійний зв'язок. 
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Перевірку на значущість коефіцієнтів зроблено декількома варіантами:
на основі статистики Стьюдента та критичного значення Стьюдента 
перевірено гіпотези для коефіцієнтів: крит =  2,1098: = 0 − статистично не значуще:  ≠ 0 − статистично значуще

Отримано 0,4846 < 2,1098, гіпотеза а не відхиляється, коефіцієнт –
статистично не значущий. Аналогічно перевірку здійснено й для , ,

У результаті перевірок очевидно, що факторна ознака не є 
статистично значущою. Тому, за алгоритмом множинної регресії, її було 
виключено з моделі та побудовано нову. У результаті аналогічного 
попередньому аналізу отриманої моделі - та є статистично значущими.

На основі отриманих залишків в моделі було розраховано апроксимацію, 
на основі якої визначено відсоток помилок в моделі, який становить – 6,81, 
що свідчить про високу якість моделі.

Заключне рівняння моделі – = 2,67 + 4,05 + 12288,39.
Отже, за допомогою проведеного економетричного аналізу виявлено, що 

ВВП України залежить від зміни величини виробництва й розподілення 
енергії та добувної промисловості. Також виявлено тісний зв’язок між 
факторними ознаками. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ 
НА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Бухгалтерський облік – це саме та сфера економіки в якій найбільш 
ефективною та прозорою роботою буде саме робота в цифровізації. 
Оскільки цифровізація та перехід на комп'ютерні технології допоможе 
зробити економіку більш прозорою та відкритою. Саме цифровізація 
бухгалтерського обліку допоможе сучасній економіці спростити, поліпшити 
та розширити розвиток облікових процесів. 

За останні кілька років технології змінили спосіб управління нами 
різними аспектами господарської діяльності. Доступ до сучасного 
програмного забезпечення, яке є більш швидким і може виконувати 
складніші функції, а також взаємопов'язані технології зробили бухгалтерський
облік ефективним та простим. 

Цифрова трансформація відбувається не тільки в основних сферах 
діяльності організацій, але і в таких центральних функціях, як людські 
ресурси, закупівлі та фінанси. Найбільшим нововведення у бухгалтерському 
обліку - це впровадження «хмарних технологій». Хмарні технології − 
включають в себе не тільки зберігання, а й обробка різної інформації, що 
оброблюється віддалено, тобто на серверах в мережі Інтернет. Дані 
технології допомагають надавати користувачам бухгалтерські, управлінські 
системи, корпоративну електронну пошту і документообіг.

Важко не погодитись, що коронокриза, з її невизначеністю, нестабільністю є, 
звичайно, суттєвою загрозою для розвитку бізнесу, розширення ринків 
збуту, отримання прибутків від інвестованих ресурсів. [1] Але будь-яка 
криза може бути поштовхом для відкриття нових можливостей, інноваційного
розв’язання викликів сьогодення. Під час пандемії з великою швидкістю 
системами почалася цифровізація економіки в цілому, змінилися погляди на 
звичайну роботу та започаткували просування цифровізації на всі процеси 
бухгалтерського обліку. До цього часу багато вчених та науковців вивчали
вплив цифровізації саме на бухгалтерський облік, але їх дослідження не 
врахували той факт, що за даних обставин пандемії організації будуть 
вимушені до переходу на цифровізацію, а це означає що вплив цифровізації 
призведе до того, що більшість підприємств будуть змушенні на вихід із 
тіньового ринку у зв'язку з чим підвищиться оподаткування, а країна зможе 
отримувати більший дохід.
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Тобто, введення в роботу організацій Data Analytics допоможе визначити 
тенденції, закономірності та уявлення, які можуть залишатися прихованими. 
Дана система використовує статистичні методи та моделювання для аналізу 
даних, що спрощує процес бухгалтерського обліку та виводить всю дійсну 
інформацію по підприємству чи фірмі. Бухгалтери, і клієнти матимуть 
можливість віддалено отримувати доступ до даних у режимі реального часу, 
а також одночасно переглядати, редагувати та коментувати свої заяви. 
В результаті компанія може спілкуватися зі своїми клієнтами найзручнішими
способами та обслуговувати більше клієнтів завдяки більш швидким та 
ефективним процесам. Також цифровізаційні технології формують попит на 
бухгалтерів, які мають навички в першу чергу по комп'ютерних технологіях, 
знають іноземну мову та володіють навичками співпраці он-лайн та адаптивності
до нових технологій. 

Машинне навчання та ШІ, технології, що швидко розвиваються, дозволяють
програмному забезпеченню навчатися самостійно та покращувати результати, не 
вимагаючи втручання людини. Крім того, бухгалтерські програми на базі 
штучного інтелекту можуть більш ефективно і точно виконувати завдання 
введення даних та сортування даних, можуть автоматично звіряти рахунки 
та здійснювати класифікацію бухгалтерських операцій на основі шаблонів 
історичних даних. Крім того, програми керування шахрайством на основі 
машинного навчання та системи управління витратами можуть позначати 
шахрайські операції та підтверджувати витрати. За допомогою мобільних 
додатків, призначених для функцій бухгалтерського обліку, можна створювати
та надсилати рахунки, отримувати квитанції, збирати підписи та створювати 
претензії щодо витрат. Крім того, можна використовувати програмне 
забезпечення для управління клієнтами на своїх пристроях, щоб покращити 
спілкування та підтримку клієнтів. За допомогою програмного забезпечення 
CRM та розширеного зв’язку можна налагодити кращі відносини зі своїми 
клієнтами. 

Спеціалізоване програмне забезпечення для бухгалтерського обліку. 
Зростання популярності та легкий доступ до спеціалізованого бухгалтерського
програмного забезпечення та більш ефективних засобів обробки зменшили 
використання традиційної ручки, книги та настільного калькулятора. 
Ці інструменти дозволяють швидше вводити та обчислювати дані з дуже 
меншим числом помилок. Тепер бухгалтер може більше зосередитися на 
тому, як захистити та розвивати бізнес. 

Цифровізація бухгалтерського обліку відповідно до нових обставин та 
потреб є однією з найнеобхіднішою умовою розвитку економіки. Під час 
застосування цифрових рішень допомагає спростити систему керування та 
допомагає швидше обслуговувати своїх клієгтів. 
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Новітні цифрові технології спрощують бізнес керування своїми операціями
та ефективніше обслуговувати своїх клієнтів. Прийняття цих технологій є 
важливим для своєчасного отримання фінансової інформації та випередження
конкурентів. За наявності необхідних нормативних баз організаціям 
потрібно лише впровадити належну систему та технології, щоб почати 
отримувати переваги оцифрованого бізнес -середовища у галузі фінансів та 
бухгалтерського обліку.
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

Сучасний розвиток фінансового аналізу визначається неабиякими змінами в 
інформаційних джерелах, які схильні до постійного удосконалення, розширення 
та поглиблення, переважно, під впливом реформування положень, стандартів та 
законів. Як відомо, облікова, управлінська та статистична інформація є 
основою для проведення аналізу фінансового стану будь-якого підприємства, 
а отже її якісні характеристики та аналітичні властивості здатні показати 
достовірну картину як для керівництва компанії, так і для зовнішніх 
користувачів – інвесторів, акціонерів, замовників та інших контрагентів.

Основним інструментом для дослідження фінансового стану є фінансовий
аналіз, який має досить велику кількість інтерпретацій, але в своєму 
трактуванні зводиться до одного – це «цілеспрямований процес, який 
направлений на проведення оцінки фінансового стану та фінансових 
результатів діяльності підприємства на основі даних поточного фінансового 
обліку та фінансової звітності [2, с.154]». 

Метою проведення аналізу фінансового стану підприємств є детальний 
огляд фінансових результатів підприємства за певний період задля визначення
рівня ефективності використання його оборотних коштів та основних засобів, 
виявлення певних недоліків чи порушень та підвищення результативності
діяльності. Проте достовірний аналіз фінансового стану підприємства може 
бути проведений лише за умови наявного забезпечення: технічного, 
організаційного, методичного, кадрового, матеріального, а також інформаційного. 
Не аби яка роль відведена в аналізі саме інформації, адже вона поєднує всі 
процеси, що відбуваються на підприємстві і містить значну кількість джерел 
її отримання.

Однак, зазначимо, що фінансовий аналіз, як інструмент, має певні види. 
Повна класифікація наведена на Рис.1.

Запорукою проведення якісного аналізу фінансового стану підприємства 
є надійність та достовірність інформаційної бази, на основі якої здійснюються 
подальші розрахунки та формуються висновки. Першоджерелами фінансової 
інформації зазвичай є управлінські та фінансові звіти. Так, на основі фінансової
звітності, можна розрахувати основні фінансові показники – показники 
ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельність та ін. 
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Рис.1. Класифікація фінансового аналізу. Джерело: [1]

Тому, будь-які звіти підприємства, що несуть в собі інформаційний 
характер та на базі яких розробляються рішення щодо подальшого розвитку 
підприємства, повинні проходити детальну перевірку на помилки, а також 
відповідати критеріям достовірності, надійності, послідовності, повного 
висвітлення та неупередженості.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ВТРАТ 
ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Економічний потенціал країни формують її природно-ресурсний, 

виробничий, трудовий, науково-технічний та експортний потенціали.
Російська військова агресія проти України значно послабила вітчизняну 

економічну динаміку, а економічний потенціал країни зазнав нищівних 
втрат. 

В експертних колах оцінки економічних втрат України внаслідок 
військової агресії Росії значно різняться, що очевидно, зважають на 
продовження військового протистояння, збереження міграційних процесів 
тощо.

Станом на 28.03.2022 року Міністерство економіки України оцінює 
загальні втрати від російського вторгнення у 564,9 млрд дол. США [1], 
з яких:

- 119 млрд дол. США – втрати інфраструктури (зруйновано та 
пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій, 
аеропорти);

- 112 млрд дол. США – втрати ВВП у 2022 році (у І кв. 2022 року 
очікується зниження ВВП на 16%, а загальнорічне падіння може 
сягнути 40% [2]);

- 90,5 млрд дол. США – втрати цивільного населення (10 млн кв. м. 
житла, 200 тис автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

- 80 млрд дол. США – втрати підприємств та організацій (найбільших 
втрат зазнали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота. Це, 
зокрема, авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес 
працює безпосередньо зі споживачами [2]);

- 54 млрд дол. США – втрати прямих інвестицій в українську 
економіку;

- 48 млрд дол. США – втрати державного бюджету.
Окрім цього, українська економіка зазнає значних втрат через відтік 

людського капіталу за кордон. Наприклад, у перший місяць повномасштабної 
війни приблизно $10 млрд вітчизняного споживчого попиту було «переміщено» 
до країн Європи [3]. 

В нинішніх умовах області України (як правило, Західний регіон), які 
приймають внутрішньо переміщених осіб, зіткнулися із труднощами щодо 
швидкого задіяння переселенців в економічних процесах. З одного боку, близько
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половини тих, хто переїхав – це діти та матері, які їх доглядають, люди 
похилого віку та хворі на хронічні захворювання. Тобто це не працездатне 
населення, яке й у довоєнний період не було задіяне на ринку праці та не 
створювало економічний продукт. З іншого боку – має місце нестача вільних 
робочих місць (наприклад, у Львівській області станом на 01.04.2022 року 
у середньому на одне робоче місце претендували 4 безробітних) та/або не 
відповідність існуючих вільних робочих місць запитам населення. 
Наприклад, станом на 01.04.2022 року у Львівській області налічувалося 
понад 2,8 тис. пропозицій працевлаштування. Однак, здебільшого це робітничі
низькооплачувані професії (комунальне та сільське господарство, текстильне
виробництво тощо). Так, середній розмір заробітної плати, зазначений 
у вакансіях, становив 9,4 тис. грн [4], тоді як розмір середньомісячної 
заробітної плати в області у 2021 р. сягнув 12530 грн, а у 2021 р. –
10299 грн [5].

За оцінками експертів у перший місяць війни в Україні було зруйновано 
понад 40 промислових підприємств, законсервовано 1 атомну електростанцію. 
Майже повністю знищено такі промислові гіганти, як металургійний 
комбінат «Азовсталь» (м. Маріуполь; монополіст в Україні з випуску деяких 
видів металопрокату, підприємство з повним металургійним циклом; 
комбінат за рівнем валового доходу займав третє місце серед металургійних 
підприємств України), Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча 
(м. Маріуполь; один з найбільших експортерів України; має повний 
металургійний цикл, забезпечує сировиною (переважно агломератом) інші 
металургійні підприємства України; комбінат експортував свою продукцію 
у понад 50 країн світу), ПАТ «Запоріжсталь» (м. Запоріжжя; третій за 
масштабами виробник металопродукції в Україні, володів повним 
виробничим циклом випуску металургійної продукції), «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг; найбільше підприємство гірничо-металургійного
комплексу України, компанія працювала у складі міжнародної корпорації 
ArcelorMittal – найбільшого іноземного інвестора в Україні). 80% виробленої 
продукції зазначеними компаніями експортувалося, а бюджет України 
отримував експортну виручку. Сьогодні цей потенціал втрачено.

Значних втрат (повністю знищено або пошкоджено) зазнали соціальна та 
громадська інфраструктура.

Загалом, Міністерство економіки України втрати підприємств та організацій 
оцінює у 80 млрд дол. США [1]. З одного боку, усі ці об’єкти – місце праці 
населення України, а з іншого – платники податків. В умовах втрати 
виробничого потенціалу значно знизилася база оподаткування, негативним є 
сальдо торгового балансу.



Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

123

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Міністерство економіки України. Україна зазнала 564,9 мільярдів 

доларів втрат від російського вторгнення. URL: https://cutt.ly/OJToDYU
2. Міністерство економіки України. Мінекономіки визначило пріоритетні 

галузі, що потребують особливої підтримки під час війни. 
URL: https://cutt.ly/7JToH3T

3. Hromadske. З початку вторгнення рф понад 6,5 млн українців вимушено 
залишили свої домівки, ще 3,2 млн виїхали за кордон. 
URL: https://cutt.ly/kSUvAo8.

4. Львівська обласна служба зайнятості. Аналітична та статистична 
інформація. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/view.

5. СтатБанк Львівської області. Середньомісячна заробітна плата (номінальна) 
за видами економічної діяльності (у середньому на одного штатного 
працівника, гривень). URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/
Database/18PRACIA/databasetree_uk.asp.

https://cutt.ly/OJToDYU
https://cutt.ly/7JToH3T
https://cutt.ly/kSUvAo8.
https://www.dcz.gov.ua/analitics/view.
http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/


Секція 3. «Стратегії розвитку 
економіки соціокультурної сфери, освіти і науки»

124

УДК 330.43

Мельник М.І.
Здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 051 
«Економіка», Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, Україна

ДИСТРИБУТИВНО-ЛАГОВА МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ОБСЯГУ ВВП
ВІД ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

Економічне зростання та підвищення конкурентоспроможності економіки
будь-якої держави на міжнародному рівні, рівні країни, галузі чи господарства
неможливе без відтворення основних фондів, шляхом підвищення надходження
інвестицій у цю сферу економіки. Це питання особливо актуальне для 
України в контексті імплементації інформаційних технологій [2] та моделювання 
економічних процесів для підвищення ефективності виробництва.

Використання моделювання, як методу дослідження економіки, сприяє 
кращому розумінню економічних процесів та систем. Проблеми економіко-
математичного моделювання, розкрили у своїх наукових працях такі 
вчені як, М. Михалевич, В.М. Гейця, В.В. Вітлінський, Б. Грабовецький, 
В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький [1], Н. Лепа, Л.М. Зомчак [3], Дж. Фовлес, 
Г.В. Данфорд, А.П. Ротштейн, М.І. Гончар та ін.

Основною проблемою дослідження є виявлення взаємозв’язку між 
обсягом валового внутрішнього продукту та обсягом капітальних інвестицій 
в основний капітал, пояснення причин та наслідків прояву впливу 
інвестицій в наступному часовому періоді. 

Метою дослідження є виявлення результативності застосування методів 
дослідження дистрибутивно-лагових та авторегресійних моделей на основі 
обраної моделі та висунення пропозицій щодо пришвидшення отримання 
результатів.

Відомим є той факт, що зростання економіки супроводжується зростанням
ВВП, тому важливо відслідковувати зміни в показниках, які беруть до уваги 
при його розрахунку. Проведено дослідження впливу обсягу капітальних 
інвестицій в основний капітал, млн. грн., який виступає як факторна змінна
на зміну в обсязі ВВП, млн. грн. - результуюча змінна, за проміжок часу 
з 2000 р. по 2020 р [5].

Ймовірними причинами затримки результатів у моделі є: технологічні, 
інституціональні та соціально-економічні причини [4]. Виходячи з вище 
перелічених проблем, можна стверджувати, що лаги посідають вагоме 
місце в економіці, особливо коли мова йде про короткостроковий період 
і необхідність отримання швидких та ефективних результатів. 
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Оцінку параметрів дистрибутивно-лагової моделі проведено трьома 
методами:

- за допомогою методу послідовного оцінювання;
- за допомогою моделі Койка;
- за допомогою моделі Альмон [1].
Метод послідовного оцінювання полягає в тому, щоб перевіряти модель 

на наявність лагових (попередніх, затриманих) змінних xt-1, xt-2 і т.д. 
покроково, тобто в скількох періодах проявлятиметься дія лагу.

Отримаємо результат де модель залежності обсягу ВВП від капітальних 
інвестицій в основний капітал описується рівнянням вигляду: 

y~
t=-169909,271+4,0279xt+3,5847xt-1

З рівняння моделі чітко видно, що лаг становить один рік при чому 
довгостроковий мультиплікатор, розрахований на основі оцінок параметрів 
моделі, становить 7,61 що характеризує загальний вплив зміни капітальних 
інвестицій в основний капітал, якщо інвестиції зростуть на 1 млн. грн. то 
ВВП зросте на 7, 61 млн. грн. В той же час розраховані стандартизовані 
оцінки, свідчать про те, що в поточному періоді маємо 52,9 % загального 
впливу одиничної зміни величини інвестицій в основний капітал на обсяг 
ВВП, а в другому періоді 47,1 %.

Оцінка параметрів дистрибутивно-лагової моделі за допомогою 
використання методу Койка полягає в двох припущеннях. Тож для того, 
щоб застосувати цей метод нам потрібно перетворити параметри моделі, 
зробити перетворення Койка, припускаючи, що βi мають однакові знаки 
і змінюються в геометричній прогресії, потім оцінити параметри отриманої 
моделі методом найменших квадратів. Варто зазначити те, що в моделі 
Койка використовується параметр yt-1 тобто лагове значення результуючої 
змінної. Отримані результати відображає рівняння:

y~
t=-216365,8229+1,9758xt+1,6394xt-1+1,3603xt-2+1,1287xt-3+ 0,9365xt-

4+0,7771xt-5 +0,6448xt-6+…

При використанні моделі Койка довгостроковий мультиплікатор 
дорівнює 11,605, а коефіцієнти регресії спадають повільним темпом через 
наближеність темпу зменшення дистрибутивного лага до 1. 

Оцінка параметрів дистрибутивно-лагової моделі за допомогою методу 
Альмон, який вважається точнішим за метод Койка, полягає в тому, що 
цей метод не припускає, що вплив лагової факторної змінної постійно 
зменшуватиметься в геометричній прогресії. В основі методу Альмон 
лежить припущення, що всі коефіцієнти βi в моделі можна виразити через 
функції, які залежать від тривалості лага, через поліном m-го степеня. 
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Отримаємо рівняння моделі: 

yt=-169909,27+4,0279xt+3,1414xt-1

Отже, можна зробити висновок, що оцінки параметрів моделі залежності 
обсягу ВВП від обсягу капітальних інвестицій в основний капітал методом 
послідовного оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей та 
методом Альмон – одинакові. Варто зауважити, що такий результат 
можливий за наявності мультиколінеарності в моделі Альмон та все ж 
пріоритетності використання цього методу при наявності більших лагових 
періодів. Уникнути затримки впливу інвестицій в основний капітал на обсяг 
ВВП можна тільки з використанням нових інноваційних та інформаційних 
технологій.
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ЦИФРОВИЙ ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Пандемія COVID-19 продемонструвала потенціал цифрових додатків та 
позначила необхідність активізації зусиль щодо цифровізації. Вона також 
показала, який величезний вплив на життя найбільш уразливих груп 
суспільства надають відсутність охоплення цифровими технологіями та 
нерозвиненістю ІКТ інфраструктури. Висунення питань інклюзивної та 
сталої цифрової трансформації на передній план допоможе підвищити 
ефективність децентралізації.

За визначенням OECD, інклюзивне зростання – це економічний розвиток, 
в рамках якого виникають можливості для всіх верств, у суспільстві
справедливо розподіляються матеріальні та нематеріальні блага для 
підвищення його добробуту. У цьому контексті йдеться не лише про
подолання прірви між багатими та бідними, а й про рівні умови здобуття 
освіти, охорони здоров'я та безпеки.

Перехід на цифрові технології сприяє зміцненню конкурентоспроможності
економік. Наприклад, France's International Digital Strategy (2017 р.) спрямована 
на зближення підходів до регулювання впровадження та використання 
цифрових технологій, забезпечення безпеки кіберпростору та інклюзивності 
до загального цифрового порядку денного. З урахуванням поширення 
цифрових платформ особлива увага приділяється нормам та правилам, що 
гарантують різноманітність технологічних рішень та рівні умови конкурентного
середовища [1].

Найточнішим за змістом є структурна концепція інклюзивного зростання, що 
представлена у роботі [2]. Згідно концепції зростання формується лише в тому 
випадку, якщо спостерігається структурний розвиток економіки на тлі 
реалізації антидискримінаційної державної політики, що визначає можливості
самореалізації всіх верств населення. У зв'язку з цим автори виділяють 
чотири основні напрями, що розкривають ефективність змісту ключових 
принципів інклюзивного зростання:
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1) зростання вхідних продуктивних ресурсів (трудових, природних, 
фінансових тощо, зокрема за рахунок підвищення ефективності їх 
використання);

2) нарощення ефективності функціонування секторів економіки за рахунок
підвищення рівня енергоефективності, оновлення основних фондів, що 
забезпечують ефекти зниження викидів та підвищення загального рівня 
екологічного благополуччя, переходу до альтернативних джерел енергії;

3) інфраструктурний розвиток (житлово-комунальне господарство, 
енергетика, газо-, водопостачання, перевезення пасажирів громадським 
транспортом, дороги тощо);

4) формування умов для активізації інноваційних процесів в економіці, 
що включають орієнтири не тільки на створення продуктових інновацій, але 
і процесних, що містять, зокрема, використання «зелених» технологій 
виробництва та надання послуг.

Забезпечення кожного із вказаних напрямків може бути суттєво прискорене 
шляхом цифровізації, зокрема з використанням сучасних підходів, наприклад, 
концепцій інклюзивних інновацій та відкритих інноваційних екосистем 
(makerspaces, living labs, fab labs) [3].

Проблематика інклюзивного розвитку в умовах України ускладнене 
цифровим розривом на рівні територій та процесами старіння населення 
малих міст. Лише деякі літні люди в Україні мають достатні навички 
і компетенції, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці в цифрову 
епоху. Без доступу до можливостей перепідготовки існує ризик того, що 
значна частина населення буде виключена з цифрової економіки. Вказана 
ситуація посилюється дефіцитом можливостей для навчання протягом 
усього життя та цифровим розривом за ознакою статі, віку та місця 
проживання. Хоча успіх цифрової трансформації залежить від наявності 
фахівців у галузі ІКТ та даних, механізми поширення знань також відіграють
вирішальну роль у реалізації потенціалу цифрових технологій для економіки 
та суспільства.

Стійка цифрова інфраструктура у поєднанні з цифровою грамотністю 
може сприяти усуненню розриву між містом та селом. Інклюзивний сталий 
розвиток можна досягти, якщо жінки, сільське населення та люди похилого 
віку отримають відповідні навички роботи з цифровими технологіями. Щоб 
уникнути отримання вигід з можливостей цифровізації лише окремими 
групами населення, важливо забезпечити багатосторонній підхід, що 
пов'язує розвиток інклюзивної цифровізації з Порядком денним у сфері 
сталого розвитку на період до 2030 року [4].

Таким чином, постає завдання забезпечення цифрової рівності й інклюзії 
соціально незахищених (уразливих) груп населення (з обмеженими 
можливостями здоров'я, які проживають на віддалених територіях, 
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пенсіонерів та ін.). Також необхідно забезпечити попит населення на 
цифрові технології, оскільки саме потреби та можливості споживачів 
зрештою визначають адекватний їм попит на цифрові технології з боку 
організацій, насамперед у сфері B2C. Поряд із цим доцільно приділити 
увагу розвитку мережі регіональних центрів компетенцій, апробації та 
підтримки тиражування готових цифрових рішень, у тому числі для малого 
та середнього бізнесу.
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ЗАЛУЧЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

ПРИ ВИКЛАДАННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Сучасні освітні реалії в Україні демонструють необхідність постійного 

професійного розвитку педагогічних кадрів з урахуванням не тільки 
особливостей модернізації педагогічної освіти, а й соціально-економічного 
розвитку суспільства загалом, що потребує якісної підготовки фахівців, 
здатних легко адаптуватися до нових сучасних викликів й інтегруватися 
у міжнародне співтовариство. 

Нові освітні стандарти висувають нові вимоги до вчителя іноземної 
мови. Зокрема він повинен орієнтуватися в сучасних освітніх методиках, 
уміти застосовувати новітні освітні технології, професійно володіти педагогічним
інструментарієм, бути креативним, творчим, прагнути до постійного 
саморозвитку й самоосвіти.

Залучення нових інформаційних технологій у навчальний процес 
при викладанні іноземних мов активно розглядають О. Б. Бігич, 
В. А. Живанова, С. І. Заволока, С. У. Новиков, Т. Г. Пахомова, Є. С. Полат, 
Т. А. Поліпова, С. В. Фадєєв, Г. І. Щукіна, Л. А. Цвєткова, І. Ю. Щербань та ін. 
Методичними принципами навчання іноземної мови та перекладацьких 
дисциплін із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, засобів 
дистанційного навчання займаються М. А. Габова, С. І. Заволока, І. Г. Захарова,
Л. І. Морська та ін.

Розвиток інформаційних технологій сприяє появі значної кількості
освітніх онлайн платформ, спрямованих на досягнення конкретних 
професійних потреб. Багато інтернет-платформ співпрацюють з різними 
університетами та освітніми організаціями і слугують майданчиком для 
передачі знань багатомільйонній аудиторії через організацію онлайн 
семінарів, відеокурсів, вебінарів, форумів чатів тощо [2].

Оволодіння комунікативною та міжкультурною компетенцією неможливо
без інтеграції іноземної мови з медіа-освітніми технологіями, які допомагають
студентам просуватися шляхом оволодіння знань, розвивати їх успішність, 
формувати професійну компетентність. Саме комп’ютер являє собою 
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ефективний засіб оптимізації інтерактивного навчання і значно розширює 
можливості викладачів щодо індивідуалізації навчання й активізації 
пізнавальної діяльності студентів у навчанні іноземної мови.

Використовуючи ресурси мережі Інтернет, можна, (правильно інтегруючи їх 
у навчальний процес) більш ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних
завдань на заняттях з французької мови:

– формувати навички та вміння читання, безпосередньо використовуючи
матеріали мережі різного ступеня складності;

– удосконалювати уміння аудіювання на основі автентичних звукових
текстів;

– удосконалювати вміння монологічного і діалогічного висловлювання 
на основі проблемного обговорення матеріалів мережі;

– удосконалювати уміння письмової мови, індивідуально або групами
складаючи відповіді партнерам, беручи участь у підготовці рефератів, творів і т. д.;

– поповнювати як активний, так і пасивний словниковий запас лексикою
сучасної французької мови;

– знайомити з культурознавчими знаннями, що включають в себе 
мовний етикет, особливості мовної поведінки, особливості культури, 
традицій Франції;

– формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності студентів на уроці
на основі систематичного використання «живих» матеріалів, обговорення не
тільки питань до текстів підручника, а «гарячих» проблем, що цікавлять всіх 
і кожного. [3]

Інтернет за своїми дидактичними можливостями може успішно
вирішувати всі ці завдання. Його ресурси можна використовувати:

– для роботи на уроці з використанням інтерактивних он-лайн вправ;
– для включення автентичних матеріалів мережі (текстових, звукових) 

в зміст уроку;
– для самостійного пошуку інформації студентами в рамках роботи над

проектом;
– для самостійного вивчення, поглиблення іноземної мови, ліквідації

прогалин у знаннях, уміннях, навичках;
– для самостійної підготовки до складання кваліфікаційного іспиту;
– для систематичного вивчення певного курсу французької мови

дистанційно під керівництвом викладача. [3]
У процесі формування мовної та мовленнєвої компетенцій звичні вправи

«в мультимедійному виконанні» набувають нового статусу і значно
відрізняються від нудних вправ у традиційній формі. Графіка, відеоматеріали, 
звукові ефекти, анімація – все це є сукупністю аудіо- та візуальних ефектів, 
які впливають на емоційні та понятійні сфери, сприяють більш ефективному 
засвоєнню мовного матеріалу. Поєднання візуального зображення, тексту 



Секція 3. «Стратегії розвитку 
економіки соціокультурної сфери, освіти і науки»

132

і звукового супроводження надає можливість для комплексного розвитку 
навичок мовної діяльності. Завдяки таким технологіям з'явилися навчальні 
системи нового покоління, які перетворюють процес навчання в захоплюючу
гру [1; 4]. 

Проте, не можна забувати про те, що ІКТ, в тому числі Інтернет - лише 
допоміжні технічні засоби навчання, і для досягнення оптимальних 
результатів необхідно грамотно інтегрувати їх використання в процес занять
і в самостійну діяльність.
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ЗАСТОСУВАННЯ E-SRM В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
Маркетинг спрямований на створення унікальних, високодиференційованих

продуктів або послуг, які виробляються або поставляються однією надійною 
фірмою [1]. При розробці диференційованих продуктів фірми повинні 
продавати не тільки основні і фактичні продукти, але і доповнені продукти, 
що включають додаткові переваги, такі як післяпродажна підтримка та інші 
послуги. Це є основою для створення бренду продукту. Бренд можна 
розглядати як очікування, які виникають у споживачів при споживанні, або 
думаючи про споживання конкретного продукту. Найбільш важливі 
очікування включають якість, надійність, сталість, довіру, прихильність, 
лояльність і репутацію.

Як посередницькі фірми, брокери по операціях ведуть справи 
з постачальниками і покупцями. Для того щоб створити бренд продукції, 
який буде успішно продаватися на ринку, вони повинні побудувати міцні 
відносини з постачальниками через SRM, щоб допомогти постачальникам 
у розробці брендів, що задовольняють покупців, і розвивати відносини 
з покупцями через CRM. Тому необхідні інтегровані SRM і CRM.

Ми пропонуємо архітектуру інтегрованого SRM і CRM, взявши за 
основу CRM-системи для електронної комерції з наступними описами:

1. Для зручного і швидкого обслуговування постачальників, вони повинні 
мати доступ до додатків Supplier Touching Applications (STA) [2], що мають 
модулі підтримки самообслуговування, функції електронної комерції (необхідні 
для управління продуктами, профілями компанії і т. д.) і додаток для управління 
кампаніями, необхідне для управління рекламними акціями. Вони також повинні 
мати можливість зв'язатися зі спеціалізованим персоналом, що володіє 
навичками і знаннями про бізнесу постачальників, де ці співробітники 
використовують додатки, орієнтовані на постачальників (SFA).

2. Сторона CRM взята з роботи Турбана і Кінга без будь-яких змін [3].
3. Як SFA, так і STA в системах SRM і CRM повинні підтримуватися 

інтелектом, отриманим в результаті аналізу відповідних даних (що належать 
посередникам по операціях) в Customer-Supplier-CentricIntelligent (CSCI). 
CSCI повинен мати функції для аналізу бізнес-даних, що зберігаються 
в базах даних, а також в сховищах даних використовуючи традиційні 
методи (статистичні обчислення) і технології інтелектуального аналізу 
даних технології [4].



Секція 3. «Стратегії розвитку 
економіки соціокультурної сфери, освіти і науки»

134

На підставі проведеного дослідження ми з'ясували, що малі та середні 
підриємства (МСП), що займаються електронною комерцією, не можуть 
дозволити собі потужну ІТ-інфраструктуру, необхідну для запуску CSCI
в системі Business Intelligence (BI) (яка включає сховище даних, OLAP-сервер
і технології видобутку даних) [2]. Тому в перші роки МСП можуть 
зосередитися на функціях, які аналізують дані, що зберігаються в базах 
даних. Потім МСП можуть також підписатися на хмарні послуги від 
постачальників BI і отримувати послуги на вимогу для проведення більш 
інтелектуального аналізу. Як посередники, які виконують ринкові функції 
і ролі, транзакційні брокери МСП повинні побудувати міцні відносини 
з постачальниками, перш ніж вони зможуть продавати тонкі бренди. Таким 
чином, в перші роки МСП повинні приділяти пріоритетну увагу розробці 
відповідних систем SRM, поступово розвиваючи також CRM для клієнтів.
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ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ 
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Протягом усієї історії українського народу патріотизм сприймається 
як одна з найважливіших духовних цінностей. Істинний патріотизм полягає 
у збереженні пам’яті наших пращурів, передачі традицій і звичаїв новим 
поколінням, взаємодопомоги, чуйності до оточуючих людей, особливо тих, 
хто потребує допомоги, готовності стати на захист своєї Вітчизни. 

Події сьогодення актуалізували пошук освітянами відповідей на питання 
про застосування інноваційних форм, методів та технологій формування 
патріотизму у здобувачів освіти в освітньо-виховному процесі закладів освіти 
різних типів. На наш погляд, формування патріотизму має пронизувати всю 
систему освіти та соціокультурного життя України, стати вектором оновлення та 
домінантою її розвитку. 

Виклад основного матеріалу. В сучасному науковому дискурсі питання 
формування патріотизму здобувачів освіти у закладах освіти різних рівнів 
активно досліджується. 

Проблема педагогічного супроводу підготовки педагогів до патріотичного
виховання здобувачів освіти є актуальною та потребує всебічного вивчення. 
Насамперед необхідно розглянути історію становлення досліджуваної 
проблеми, щоб знайти способи її ефективного вирішення у сьогоднішніх 
реаліях.

Ідеї патріотизму простежуються у народній творчості: билинах, казках, 
прислів'ях. Важливе значення мали такі поняття, як «мати--земля», «земля-
годувальниця», а билинні герої-богатирі були зразковими патріотами, котрі 
втілювали любов до Батьківщини. Проблема патріотичного виховання 
порушується у відомих пам’ятках літератури доби Київської Русі, таких як 
«Повість временних літ», «Повчання» князя Володимира Мономаха, 
«Руська Правда» Ярослава Мудрого та ін.

Нам імпонує, що низка вітчизняних науковців обстоювали думку щодо 
формування україноцентрованого виховного середовища університету як 
складника формування професійних компетенцій здобувачів вищої освіти [1]
та вектору розвитку культурно-освітнього середовища університету [2].
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Ми підтримуємо твердження науковців, щодо нового напряму педагогіки –
педагогіка гідності, яка має «ґрунтуватися на здатності вчителя, викладача, 
здобувача вищої педагогічної освіти до: нового педагогічного мислення; 
виявлення поваги до людської, особистої гідності кожної людини; культивування 
культури гідності; реалізації гуманістичної спрямованості освітнього процесу; 
виховання національно свідомого молодого покоління української держави 
[3, с. 393].

Отже, нині патріотизм має стати державною ідеологією, яка будуватиметься
на культивуванні патріотичних якостей та формування культури людської 
гідності і пронизуватиме всі сфери суспільного життя. 
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Принципи Agile-підходу в менеджменті 
Agile-підхід у менеджменті передбачає швидку адаптацію бізнес-процесів до 

мінливого середовища. Згідно з визначенням, наведеним у Кембриджському 
словнику, Agile-підхід (гнучкий підхід) використовується для опису способів
планування та виконання роботи, в яких розуміється, що внесення змін є 
важливою частиною роботи [2]. 

Попри застосування переважно у розробці програмного забезпечення, 
Agile-підхід набуває поширення у різних галузях та функціональних 
підроздлах підприємств. За даними аналітичного звіту «15th State of Agile 
Report Agile adoption accelerates across the enterprise» застосування 
досліджуваного підходу у сфері розробки програмного забезпечення зросло 
з 37% у 2020 році до 86% у 2021 році. Водночас його застосування у сферах, 
які не належать до ІТ, зросло вдвічі у 2021 році у порівнянні з попереднім 
роком [1]. До сфер ефективного застосування Agile-підходу до управління, 
окрім ІТ, слід віднести такі, що характеризуються високою інноваційністю, 
зокрема, маркетинг, реклама, дизайн, інтернет-проєкти тощо. На рис. 1 
наведено розподіл в яких сферах діяльності сучасні бізнес-організації 
найчастіше застосовують Agile-підхід.

Рис. 1. Розподіл застосування Agile-підходу у різних
сферах діяльності сучасних бізнес-організацій [1].
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Принципи Agile-підходу до управління узагальнено у Agile Manifesto. 
В його основу покладені такі основні тези:

- інвестування в людей є пріоритетним завданням;
- кінцевий результат проєкту найважливіший;
- зосередження уваги на взаємодії з клієнтами та їхніх відгуках 

важливіше, ніж пошук всебічного правового регулювання;
- необхідність реагувати на зміни набагато важливіша для досягнення 

основних цілей, ніж суворе дотримання планів [3].
Далі ці тези деталізуються у 12-ти принципах, які умовно можна

розділити на три основні групи – зорієнтовані на споживача, організацію та 
технології (рис. 2).

Рис. 2. Принципи Agile-підходу до управління [3].

У дослідженнях вітчизняних науковців ці принципи орієнтовані на 
розробку програмного забезпечення й трансформуються у більш загальні 
принципи, які можуть бути застосовані ширшим колом бізнес-організацій. 
Так, Галушка З.І. акцентує увагу на принципах, що виокремлюють 
Agile-менеджмент як ціннісно-орієнтований менеджмент, а саме: 

- існує п’ять критеріїв (знання, креативність, мотивація, різноманітність, 
особистісні характеристики), які повинні бути притаманні членам команди;

- працівник повинен бути «помітним», відповідно оцінюватися (мотивуватися).
Для цього використовуються моделі зовнішньої та внутрішньої мотивації 
Х і Y Д. Макгрегора, теорія Z В. Оучі, психологічний підхід Ф. Герцберга;

- оцінка особистості співробітника може ґрунтуватися на таких 
характеристиках, як екстраверсія/інтроверсія, орієнтованість на конкретну чи 
узагальнену інформацію, схильність діяти за обставинами чи за планом тощо;

•Задоволення клієнта
•Схвалення змін 
•Простота взаємовідосин
•Тісне спілкування замовника з 
розробниками

Зорієнтовані на 
споживача

•Вмотивовані особистості
•Передача інформації - віч-на-віч
•Адаптація до обставин, що змінюються
•Сталий розвиток

Зорієнтовані на 
організацію

•Самоорганізована команда
•Часта поставка робочого програмного 
забезпечення

•Робоче програмне забезпечення -
головний показник прогресу

Зорієнтовані на 
технології
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- створення командних цінностей, важливих для всієї команди по духу, 
результатом яких має бути самоорганізація команди; 

- здатність прийняття колективного рішення за відсутності централізованого
плану – делегування командам функцій управління;

- в основі функціональної, гнучкої команди лежить довіра, що є базисом 
для командної роботи; 

- розширення прав і делегування повноважень членам команди [4].
Таким чином, Agile-менеджмент як підхід до управління сучасними 

організаціями базується на системі специфічних принципів та методів, 
застосування яких дозволяє бізнес-організації швидко адаптуватись до зміни 
факторів зовнішнього середовища, зокрема потреб клієнтів, ефективно 
управляти командною роботою, залучаючи при цьому оптимальний обсяг 
ресурсів.
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СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 
У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДИЗАЙНУ

Використання електронних освітніх ресурсів як засобів освітньої 
діяльності стало звичним процесом. Нині напрацьовано численну кількість 
освітніх платформ, які доступні для використання в закладах освіти різних 
рівнів. 

Електронні освітні ресурси відображують змістовно-технологічні компоненти
освітніх методичних систем, формують предметно-інформаційні складові 
освітнього середовища (закритого і відкритого), утворюють наповнення освітніх 
електронних інформаційних систем, призначені для різнобічного 
цілеспрямованого використання учасниками освітнього процесу з метою 
інформаційно-процесуальної підтримки навчальної, наукової та управлінської 
діяльності, інформаційного забезпечення функціонування та розвитку освітніх 
систем [3, с. 4].

Електронні освітні ресурси набувають педагогічної цінності лише в тому 
випадку, якщо їх легко вписати в навчальний процес, і вони покращують 
результати навчальної роботи. Проте, деякі з них створюються без 
належного науково-теоретичного обґрунтування, без участі психологів та 
педагогів, виходячи виключно з інтуїції та бачення програмістів, а не 
з психолого-педагогічних закономірностей процесів навчання та учіння. 
Такі засоби не відзначаються ефективністю, оскільки в них не враховується 
специфіка перебігу психічних процесів, психологічні закономірності 
сприйняття та обробки інформації людиною, вони не оптимізовані відносно 
здійснення психічних функцій учня [1, c. 145].

Для розробки електронних освітніх ресурсів важливо визначити складові 
структури ресурсу та їх особливості. Структура електронних освітніх 
ресурсів забезпечує можливість ефективного досягнення навчально-
виховної мети, і, в залежності від функціонального призначення, включає: 
змістову частину, програмну частину, методичні рекомендації для вчителя, 
методичні рекомендації для учня, настанову користувача для адміністратора 
локальної мережі комп’ютерного класу або навчального закладу.
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Змістовна частини включає зміст, теоретичну і практичну частини, 
діяльнісне середовище, в тому числі інтерактивні моделі, малюнки (схеми, 
графіки, карти, таблиці), інтерактивні схеми, фотографії, відеофрагменти, 
аудіофрагменти, 2D та 3D анімації, словники термінів та понять (глосарії, 
тезаурус), історичні довідки, перелік джерел інформації, контрольні запитання
і завдання, тести.

Тести змістовної частини мають включати завдання різних типів для 
поточного, тематичного та підсумкового контролю, що передбачають простий 
вибір, множинний вибір, уведення тексту, упорядкування, вставляння графічних 
об’єктів в запитаннях та варіантах відповіді.

Навчальний матеріал як методично цілісний ресурс, при його вивченні 
повинні передбачатися різні види навчальної діяльності. Об’єм, зміст 
навчального матеріалу та спосіб їх подання в електронний освітній ресурс
повинні відповідати віковим та індивідуальним особливостям студентів. 
Навчальний матеріал електронних освітніх ресурсів розподіляється на 
розділи, параграфи, уроки з окремих тем навчальної програми. У межах 
навчального матеріалу має бути забезпечена можливість розгляду основних 
теоретичних положень, застосування їх на практиці, здійснення самоконтролю та 
контролю. У структурі змісту кількість рівнів вкладеності має залежати від 
рівня підготовки студентів, на яких розрахований електронний освітній 
ресурс.

Програмна частина забезпечує відображення змістової складової 
освітнього процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій, 
мультимедія та за допомогою програмування, що включає тексти, медіаоб’єкти, 
завдання в текстовій формі, здійснення навігації, пошук навчального 
матеріалу, програмно-методичне забезпечення для підготовки, обробки, 
передачі і відображення статистичних відомостей про рівень навчальних 
досягнень та результати тестування студентів. Програмна частина може 
включати конструктор заняття, що дозволяє конструювати заняття за 
обраним планом, відповідно до рівня навчальних досягнень студентів та 
створює умови для розвитку творчого потенціалу викладача.

Деякі електронні освітні ресурси включають особливі режими конструювання
заняття особисто викладачем. Такий конструктор заняття має забезпечити 
створення окремих кроків, створення нових видів занять, додавання до 
створеного завдання та видалення окремих кроків; імпорт та експорт 
базових елементів у вигляді тексту, малюнків, анімації, відео, аудіо 
фрагментів, а також імпорт чи експорт створеного заняття або певного 
медіаоб’єкту в обрану викладачем папку, інтегроване застосування усіх 
засобів конструктора для створення окремих тем, занять різних типів, 
кроків, та навчального курсу в цілому, створення та видалення існуючих 
тестів і задач.
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Програмна частина дозволяє конструювати тестові завдання різних типів 
для поточного, тематичного та підсумкового контролю, передбачаючи простий 
вибір, множинний вибір, уведення тексту, упорядкування, вставляння графічних 
об’єктів в запитаннях та варіантах відповіді, форматування текстової 
інформації: наявність зручних засобів для введення та форматування тексту 
(форматування шрифту: розміру, накреслення, верхні та нижні індекси, 
кольори тексту і фону, міжсимвольні відстані, модифікації), форматування 
абзаців, написання формул, робота зі стандартними графічними засобами, 
форматування графічної інформації (зміна розмірів об’єкта, розташування 
на екрані та взаємного розташування кількох об’єктів, керування послідовністю
появлення певного медіаоб’єкта), гнучкість маршрутів проходження навчального 
матеріалу та можливість призначення різних траєкторій навчання, функцію 
збереження створеного уроку при виході з конструктора (в окремо створеній 
користувачем папці).

Методична частина будується на основі взаємозв’язку понятійних, 
образних та дійових компонентів мислення [2, с. 2]. Методичні рекомендації 
для викладача, які повинні містити опис типових сценаріїв проведення 
різних типів занять, та приклади їх створення в конструкторі занять, 
приклади використання всіх модулів та об’єктів.

Методичні рекомендації для студентів, які повинні містити опис 
основних прийомів роботи при самостійній (індивідуальній) роботі.

Настанова користувача для адміністратора локальної мережі комп’ютерного
класу або системного адміністратора навчального закладу, яка повинна 
містити опис дій при інсталяції, деінсталяції, експлуатації у різноманітних 
режимах, настройці програмного продукту для роботи у локальній мережі, 
можливих проблем та шляхів їх усунення, опис способів збору (збереження) 
і статистичної обробки інформації про результати діяльності студентів.

Електронні освітні ресурси не повинні містити матеріали, ефекти, які не 
призначені для досягнення навчальної мети та відволікають увагу студентів. 
Електронні освітні ресурси поділяють на навчальні, демонстраційні, довідкові, 
додаткові, моделюючі, практикуми та оцінювальні. Проте більшість 
електронних освітніх ресурсів є комплексними і поєднують у собі як 
навчальні, демонстраційні, довідкові, так і практикуми та оцінювальні 
режими ресурсу. Такі підходи реалізовано в електронних ресурсах, які
користуються популярністю у педагогів та студентів.

Електронні освітні ресурси мають включати особливі режими 
конструювання занять викладачами, що дає можливість розкрити творчі 
здібності викладачів та активізувати діяльність студентів.

Основні складові електронних освітніх ресурсів такі як змістовна 
частина, програмна частина та методичні рекомендації мають бути 
стандартизованими, відповідати тенденціям розвитку освіти та науки, 
відповідати традиційним дидактичним вимогам.
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РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
З ПРОДАЖУ НАСТІННИХ ПОСТЕРІВ

Постери – поліграфічна продукція (зазвичай великого формату), як 
правило, для використання в інформаційних та рекламних цілях. Зазвичай, 
постери використовувалися задля поширення пропаганди у маси населення, 
повідомлення про якісь цікаві заходи, повідомлення про можливість 
залучення до нових акцій і кампаній, запрошення до театральних вистав та 
циркових шоу, музичних п’єс та ансамблів, вербування солдатів, поширення 
ідей та для привернення в цілому уваги громадян.

Метою доповіді є створення компонентів інформаційної системи з продажу
настінних постерів є актуальним і вигідним, осільки основний прибуток слід 
очікувати від виготовлення персональних замовлень – друг постерів різного 
розміру з наданням власного малюнка чи фото, від великих виробництв для 
друку матеріалів для презентації нової продукції та від сфер мистецтва. 

До заданих вимог буде створений веб-додаток, що забезпечить користувача 
усім необхідним. З технічної точки зору доречно використовувати сучаний 
технологічний стек у вигляді об’єктно-орієнтованої мови програмування –
C# з використання платформи .NET для розробки бекенд-логіки додатку та 
Angular (останньої мажорної версії) для розробки фронтенд-логіки [2]. 
Проектування, розробки та використання нового додатку знизить трудовитрати
та покращить звітність. Автоматизовані бізнес-процеси нададуть змогу 
заменшити час на обробку рутинних операцій та нададуть можливість до 
оновлення та зберігання даних у цифровому форматі [2]. За бажанням дані 
можуть зберігатися на фізичних носіях чи у хмарі. Перевагу слід віддати 
хмарі, оскільки таке рішення є більш cтійким при навантаження чи 
перевантаженнях, сек’юрним з точки зору зберігання дагих та має більше 
варіантів до розширення.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСАНКЦІОНОВАНЕ 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Розвиток будь-якої держави та права безпосередньо пов'язаний із засобами 
забезпечення державного-владного впливу на розвиток суспільства, в тому числі 
й за допомогою системи примусових засобів. Одним з ключових засобів 
реалізації державно-владного управління та правового регулювання є засоби 
юридичної відповідальності.

Проблематика юридичної відповідальності традиційно є однією з провідних
у правовій науці, що не втрачає своєї актуальності й на сьогодні. Слід 
зазначити, що в сучасних умовах до питань юридичної відповідальності 
значно зростає інтерес як серед науковців, так і серед юристів – практиків, 
що пояснюється особливостями сучасної соціально-економічної ситуації 
в Україні, яка характеризується всебічними змінами у суспільному житті 
в цілому та в правовій сфері особливо [1, с. 106]. 

Юридична відповідальність незважаючи на її роздробленість у теорії права 
і галузевих юридичних науках, дотепер залишається дискусійною [2, с. 11]. Вона 
є однією з найскладніших та гострих тем сучасної юридичної науки.

Доречно зазначити, що проблематиці юридичної відповідальності 
було присвячено багато наукових праць, статей, досліджень, але у зв’язку 
з тим, що юридична відповідальність явище багатоаспектне, багатовекторне 
тому не існує єдиного підходу щодо вивчення сутності юридичної 
відповідальності. 

В науковій спільноті існує розуміння юридичної відповідальності 
як передбачені нормами права і здійснювані в правових відносинах 
у процесуальному порядку уповноваженими державою суб’єктами засоби 
державного примусу до особи, яка вчинила правопорушення, що тягне для 
неї обов’язок зазнавати несприятливих наслідків особистого, майнового або 
організаційного характеру, вид і міра яких передбачені санкціями правових 
норм [3, с. 375]. 

У науковій літературі [4, с. 689-690] юридична відповідальність 
характеризується як: 
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- передбачені законом вид і міра державно-владного позбавлення благ 
особистого, організаційного або майнового характеру, що застосовуються 
відносно правопорушника;

- застосування до винної особи, яка скоїла правопорушення, заходів 
публічно-правового примусу, що передбачені санкцією порушеної юридичної 
норми, в суворо визначеному для цього порядку;

- засоби впливу на правопорушника, що встановлені законом, які 
закріплюють негативні для правопорушника наслідки, які застосовуються 
державними органами в особливому процесуальному порядку.

С. Братусь вважає, що юридична відповідальність – це виконання 
обов’язків на основі державного примусу. Отже, будь-які негативні насідки 
щодо правопорушника, які застосовуються з боку держави, або під наглядом 
держави є юридичною відповідальністю [5, с. 4]. 

У свою чергу, О. Йоффе вказує на специфіку юридичної відповідальності, 
яка полягає у покаранні за скоєний делікт. Ця основна риса відрізняє 
юридичну відповідальність від будь яких інших владно-примусових засобів 
державного впливу. На його думку правова відповідальність – це особливий 
державний примус, захід, що покладає на відповідального суб’єкта істотно 
нові, додаткові обмеження, які полягають або у позбавленні права, або 
в покладенні обов’язку, або у позбавленні права, поєднаного з покладенням 
обов’язку [6, с. 38-39]. 

У сучасному розумінні юридична відповідальність пов’язується з право-
відносинами між державою і правопорушником, до якого застосовують 
юридичні санкції з негативними для нього наслідками [7, с. 183].

Таким чином зазначимо, що юридична відповідальність – це правова 
форма заходів або засобів державного впливу на суб’єктів правопорушення 
з покладанням на них певних обов’язків, які встановлені санкціями чинних 
правових норм. 

Правова держава характеризується добросовісним виконанням правових 
приписів всіма суб’єктами права та їх вмінням визначити власну поведінку, 
виходячи із її корисності чи шкідливості для суспільства. Саме ця обставина 
спричиняє важливість дослідження юридичної відповідальності не лише 
в негативному, а й в позитивному аспекті не лише як відповідальність 
громадян, посадових осіб та організацій перед державою, а й держави перед 
зазначеними суб’єктами і світовим співтовариством [8, с. 189]. 

Ідея позитивної відповідальності виникла в 60-ті роки. Її трактування 
було розроблене представником радянської філософської науки й розглядалося
як ознака розвитку соціалістичних суспільних відносин. Зокрема, Р. Косолапов
і В. Марков, піддаючи критиці традиційне розуміння юридичної відповідальності
як наслідку протиправної поведінки, стверджували, що поява нових суспільних 
відносин висуває на перший план позитивний зміст відповідальності й 
відповідно ставили проблему її дослідження саме в цьому аспекті [9, с. 87].
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Позитивна юридична відповідальність – це вид юридичної 
відповідальності, який являє собою відповідну реакцію держави та 
суспільства на здійснене соціально корисне правомірне діяння особи вигляді 
застосування різних заходів правового заохочення [10, с. 94]. 

Також існують погляди, що позитивна юридична відповідальність –
це відповідальність за майбутню поведінку суб’єкта. Проте особа є 
відповідальною, за те принципово можливе діяння, що може відбутися 
в перспективі. Закріплення перспективної відповідальності припускає 
спонукання особи до виконання обов'язків, передбачених відповідним 
правовим актом [11, с. 181]. 

У радянській науці категорія позитивної відповідальності упродовж 
тривалого часу не знаходиться відповідної оцінки. Юридична оцінка 
особистості здійснювалися без використання цього поняття. Відповідальність 
набуває ретроспективного характеру з часу дослідження проблем 
відповідальності у праві. У позитивні риси відповідальність трансформувалася
внаслідок негативних явищ. Таким чином, у науці сформувалися два 
діаметрально протилежних поняття, що характеризували один термін –
з одного боку відповідальність із позитивним змістом, а з іншого –
з негативним, пов’язаним із правопорушником [12, с. 196]. 

Зокрема, більш усталеним щодо свого визначення, визнання та наукових 
характеристик, є поняття негативної юридичної відповідальності. 

І. Самощенко та М. Фарукшина [13, с. 43] стверджують, що юридична 
відповідальність може мати виключно ретроспективний характер. Отже, 
юридична відповідальність завжди була відповідальністю за скоєне діяння 
у минулому.

Негативна юридична відповідальність – це особливий вид юридичної 
відповідальності, що являє собою відповідну реакцію суспільства та держави на 
здійснення особою винного протиправного діяння у формі застосування до неї 
заходів державного примусу, серед яких заходи: особистого (позбавлення волі); 
майнового (штраф); організаційного (звільнення). 

Також потрібно звернути увагу на те, що негативна юридична 
відповідальність – це відповідальність, що настає за протиправні діяння, які 
скоєні після набуття юридичною сили нормою, що кваліфікує це діяння 
як протиправне й встановлює вихід і захід юридичної відповідальності 
за нього [11, с. 181]. 

Таким чином, потрібно розрізняти відповідальність у позитивному й 
негативному аспектах, але при цьому мати на увазі, що обидва аспекти є 
частинами одного цілого соціального явища – юридичної відповідальності 
[2, с. 72].

Отже, розглянувши деякі аспекти та особливості, а також погляди 
вчених щодо юридичної відповідальності, зазначимо, що за умов розвитку 
правової держави необхідно переглядати підходи щодо вивчення юридичної 
відповідальності в Україні. 



Секція 4. «Кібербезпека
та захист інформації»

150

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Болсунова О.М. Сутнісні засади юридичної відповідальності // 

Законодавство України: проблеми та перспективи: Зб. наук. праць / 
Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Вид-во Європейського 
університету, 2010. – С. 106.

2. Басін К.В. Юридична відповідальність: природа, форми реалізації та 
права людини: Дис. канд. юрид. наук. – К.: 2006. – С. 11.

3. Загальна теорія держави і права: М.В. Цвік, О.В. Петришин, 
Л.В. Авраменко та ін. За ред. М.В. Цвіка та О.В. Петришина. – Х.: 
Право, 2009. – С. 375.

4. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): 
Учебник. – Х.: Эспада, 2007. – С. 689-690.

5. Братусь М.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк 
теории), М. 1976. – С. 4. 

6. Йоффе О.С. Вина и ответственность // Советское государство и право. –
1972. - № 9. – С. 38-39.

7. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. – К.: 
Істина, 2004. – С. 183. 

8. Головчук В.М. Форми юридичної відповідальності та її місце в системі 
засобів соціального впливу // Законодавство України: проблеми та 
перспективи. / Редкол. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Вид-во 
Європейського університету, 2009. – С. 189.

9. Косолапов Р., Марков В. Свобода и ответственность. – М.: Политиздат, 
1969. – С. 87.

10. Аземша І.Б. Юридична відповідальність у контексті сучасних наукових 
підходів // Законодавство України: проблеми та перспективи: Зб. наук. 
праць / Редкол. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Вид-во Європейського 
університету, 2010. – С. 94.

11. Теорія держави і права: Навчальний посібник / За заг. ред. 
Р.А. Ромашова та Н.М. Пархоменко. – К.: КНТ, 2007. – С. 181.

12. Матузов М.Н. Правовая система и личность. – Саратов. Изд-во 
Саратовского ун-ту. 1987. – С. 196. 

13. Самощенко И.С., Фарукшин М.Х Ответственность по советскому 
законодательству. – М.: Юрид. лит., 1971. – С. 43.



Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

151

УДК 004.738.1.056-047.36

Крошко І. А.
студент магістратури інституту інформаційних технологій в економіці,
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна 

Гордієнко І. В.
к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в економіці,
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ 
БЕЗПЕКИ ВЕБ-САЙТІВ

Успішне функціонування веб-сайту неможливе без надійної організації 
системи контролю його безпеки. Сайти компаній становлять високий 
інтерес для зловмисників, оскільки зберігають конфіденційну інформацію, 
персональні дані користувачів, реквізити платіжних операцій тощо. Також 
сайти можуть використовуватись для розсилки спаму, несанкціонованого 
зберігання файлів і т. ін. Тому розробка надійної інформаційної системи (ІС) 
моніторингу безпеки веб-сайту є важливим завданням організації його 
роботи.

На сьогодні відома велика кількість практичних рекомендацій щодо 
проєктування, реалізації і підтримки безпечної роботи веб-сайтів. Зокрема, 
в [1] визначено основні принципи безпеки сайту:

- обов’язкове планування заходів безпеки;
- періодичне проведення аналізу захищеності сайту з міркувань 

щоденного зростання кількості загроз і вдосконалення злочинних
інструментів;

- періодичне тестування безпеки веб-додатків;
- виправлення вразливих місць у разі їх виявлення;
- введення максимального розмежування прав для користувачів 

і адміністраторів сайту;
- використання надійних паролів;
- використання ліцензійного софту.
- регулярне оновлення системи керування контентом.
В [2] розглядаються питання проєктування безпечних архітектурних 

мережевих рішень з використанням брандмауерів веб-застосунків WAF 
(Web Application Firewall).

У [3] висвітлено основні способи боротьби з уразливостями різних 
телекомунікаційних технологій, розкрито методи організації захищеної 
передачі даних у незахищеному середовищі, докладно розглянуто спеціалізоване
мережеве обладнання, що застосовується для проєктування корпоративних 
проводових телекомунікаційних систем та мереж, а також для забезпечення 
(з урахуванням загроз) їх безпеки.
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Один із перспективних напрямів розвитку теорії і практики захисту 
інформаційної безпеки веб-ресурсів пов’язаний, зокрема, з застосуванням 
математичних, статистичних та інтелектуальних методів і алгоритмів. 
Зокрема, в [4] описано підхід до захисту веб-ресурсів, що базується 
на системному, статистичному і евристичному аналізі вразливостей 
веб-ресурсів. Запропонована система захисту веб-ресурсу за результатами 
аналізу здійснює визначення рівнів вразливості веб-ресурсу стосовно 
певних видів атак.

У зв’язку з важливістю досліджень в галузі безпечної роботи веб-сайтів
актуальним є напрям вивчення питань проєктування та реалізації
інформаційних систем моніторингу безпеки веб-сайтів.

Головними функціональними вимогами до інформаційної системи
зовнішнього моніторингу безпеки веб-ресурсів є забезпечення виявлення 
актуальних вразливостей веб-сайту та ознак потенційних ушкоджень його
інформаційної безпеки. ІС має здійснювати аналіз і формувати звіт щодо 
поточного стану інформаційної безпеки веб-ресурсу, а також надавати
рекомендації з усунення наявних проблем. Для аналізу система використовує
такі дані:

- мережеву інформацію про сервер, на якому розміщено веб-ресурс;
- інформацію про встановлене програмне забезпечення та пов’язані 

з ним вразливості;
- налаштування протоколів HTTP та HTTPS на веб-сервері;
- загальнодоступну інформацію в мережі Інтернет, пов’язану з доменним

ім’ям веб-ресурсу.
Функціональні модулі інформаційної системи забезпечують виконання 

певних завдань. 
Модуль перевірки права власності на веб-ресурс виконує свої функції 

у різний спосіб:
- розміщення HTML-файлу на сервері - простий підхід, застосовуваний 

у разі, якщо користувач має можливість завантажити файл 
і опублікувати його за певним URL;

- HTML-тег - порівняно простий підхід, доступний за умови 
можливості редагування вихідного HTML-коду головної сторінки 
сайту;

- провайдер доменних імен – більш складний підхід, доступний при 
роботі з доменними ресурсами. Перевага доменних ресурсів полягає 
в тому, що вони містять дані про усі протоколи (HTTP і HTTPS) 
та варіанти субдоменних імен сайту клієнта.

Модуль сканування відкритих портів надає інформацію про порти із 
визначеного переліку (http, https, smtp тощо) і пов’язані з ними сервіси. 
Надалі ця інформація використовується для перевірки версій сервісів 
на предмет існування вразливостей серед відкритих баз даних. Однією 
з найбільш поширених є CVE (Common Vulnerabilities and Exposures).
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Модуль перевірки SSL-сертифікату здійснює перевірку автентичності 
SSL-сертифікату за його наявності. При цьому аналізується не лише його 
взаємозв’язок з доменом цільової системи, а й повний шлях сертифікації. 
Алгоритм перевірки включає перелік функцій:

- перевірка відповідності домену;
- перевірка терміну життя сертифіката;
- перевірка шляху сертифікації;
- перевірка OCSP.
Модуль перевірки заголовків HTTP-пакетів призначений для 

підвищення безпеки сесій під час роботи браузера з веб-сайтами. Для цього 
використовується частина серверних заголовків HTTP, як-от: X-Frame-
Options; X-XSS-Protection; Content-Security-Policy (CSP); Referrer-Policy; 
X-Content-Type-Options; Strict-Transport-Security; Public-Key-Pins. Ці заголовки
називаються «заголовками безпеки». Підтримка та інтерпретація заголовків 
різняться в деталях від браузера до браузера (а також у різних версіях 
браузерів однієї лінійки), але базові принципи у всіх сучасних браузерах 
спільні.

Модуль перевірки контенту веб-ресурсу використовує, зокрема, алгоритм
аналізу метаданих для обробки документів та зображень з розширеннями 
.pdf, .docx, .xls, xslx, .png, .jpg. Такі документи найчастіше публікуються на 
рекламних сторінках компаній, сторінках партнерів, загальнодоступних 
файлових серверах тощо. Алгоритм передбачає виявлення інформації про 
автора, програмне забезпечення та дату створення або модифікації 
документа; перевірку актуальності документа; перевірку користувача на 
приналежність до цільової системи; пошук інформації про вразливості.
Визначення автора документа здійснюється в контексті виявлення існування 
облікового запису в цільовій системі. Наприклад, процес валідації 
e-mail адреси включає етапи: перевірка синтаксису; перевірка DNS-записів 
eMail-сервера; валідація SMTP-сервера; верифікація існування поштового 
облікового запису.

Таким чином, розробка і впровадження інформаційних систем 
зовнішнього моніторингу безпеки веб-ресурсів має забезпечити надійне 
функціонування інформаційних мереж різного призначення, а також
постійний контроль і оцінку безпеки їх роботи.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ 
СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВІЙНИ

Використання інформаційних технологій для впливу на свідомість 
громадян досить актуальне питання для України, країни, що перебуває 
у стані війни. Російська Федерація веде агресивну інформаційну політику 
проти нашої держави на окупованих територіях України і на міжнародній 
арені. Війна в Україні підтвердила, що медіа мають велику силу та здатні 
допомагати та підтримувати дух народу в такі тяжкі моменти, як зараз. 
Через складну та небезпечну ситуацію, що сталась в Україні, людям важко 
залишатися позитивними, але на допомогу нам прийшов медіа-простір. 
Політики, журналісти та публічні люди зуміли об’єднати українців, вселити 
віру в перемогу та переконали, що ворог слабкий, а ми всесильні. Завдяки 
цьому українці допомагають один одному, ведуть бізнес, ходять на роботу 
та в магазини, готують їжу та намагаються жити звичним життям, 
незважаючи на те, що ворог робить все можливе, аби вселити в нас страх. 

Інформаційний простір формує нашу свідомість переможця. Перш за 
все, завдяки впевненим та спокійним зверненням Президента України, його 
радника, голів обласних державних адміністрацій та інших політичних 
діячів в українського народу формується довіра та поважне ставлення до 
керівництва держави. Так, за даними соціологічного опитування "Сто днів 
після президентських виборів", довіра громандян до Володимира Зеленського під 
час війни зросла до 70% [6]. Такий рейтинг вказує на те, що люди вірять 
в перемогу України. Наступне, що формулює свідомість переможця – це 
офіційні новини. Редактори ЗМІ подають новини таким чином, щоб 
позитивне переважає негативне. Наприклад, ТСН урівноважує новини про 
руйнування українських міст даними про втрати окупантів [5]. Також 
інформаційна підтримка надходить із культурного простору: журнал 
«СЛУХ» сформував великий плейлист з піснями, створеними під час війни, 
та продовжує поповнювати його щодня [1]. Крім того, що це демонструє 
багатство та різноманіття сучасної української культури, прослуховування 
таких пісень підіймає бойовий дух та покращує настрій. Не можна не 
згадатм і про Youtube, який поповнюється інформаційними відео про 
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історичну роль України, про наші минулі та сьогоднішні перемоги, 
досягнення у сферах культури та науки. Одним з показових прикладів цього 
є YouTube канал імені Тараса Григоровича Шевченка, який у 2019 році 
створили брати Капранові – українські письменники, видавці, публіцисти та 
громадські діячі [4]. Також це YouTube канали «Загін Кіноманів», створений 
у 2016 році Віталіком Гордієнко [3] та «Geek Journal» (2012) [2]. Завдяки 
цьому перегляди каналів українських блогерів невпинно ростуть, як і наш 
оптимізм.

Не менш важливу роль відіграє й формування образу слабкого ворога. 
Не дивлячись на те, що країна-агресор теріторіально значно більша за 
Україну, в очах нашого народу та значної частини світу ми виглядаємо 
потужнішими. На мою думку, одним з вирішальних факторів руйнування 
іміджу окупанта є регулярна публікація відео з полоненими російськими 
солдатами. Виснажені, розгублені та погано вдягнені, вони виглядають 
нікчемно у порівнянні з доблесними українськими воїнами. Звичайно, не 
кожен окупант виглядає так, як нам його показують, проте формування 
такого образу важливо, аби жоден громадянин не відчував страху перед 
ними. Також українці мають можливість поглузувати і з росіян, які реагують 
на санкції у своїх соціальних мережах. Наприклад, відомий блогер Олексій 
Дурнєв публікує цікаві та смішні відео, де переглядає публікації росіян та 
кепкує з них. Подібний контент допомагає відволіктись від жахів війни, 
а також відчути свою інтелектуальну перевагу. Такі методи, можливо, 
не дуже гуманні, але тяжкі часи вимагають рішучих кроків. 

Українські медіа об’єдналися, аби пришвидшити нашу перемогу та 
об’єднали народ. Блогери-мільйонники та зірки українського шоу-бізнесу 
не побоялися встати поруч зі звичайними людьми та почали допомагати 
нашим бійцям не лише грошима. Даша Астаф’єва, українська модель, 
співачка і телеведуча, готує їжу для військових та волонтерить; реперка 
Aloyna Aloyna допомагає в аптеці фасувати ліки; співаки Андрій Хливнюк 
та Макс Барських вступили до лав ЗСУ – прикладів не злічити. Подібні 
вчинки відомих людей показують їх аудиторії, що незалежно від статусу та 
достатку, ми всі разом. А разом – ми сила! 

Отже, в умовах війни, коли людська психіка дуже вразлива, перед 
українськими медіа повстало нелегке завдання – об’єднати народ та 
уникнути розбрату у ньому. Завдяки злагодженій співпраці політиків, 
журналістів та громадських діячів в українців сформувались свідомість 
переможців та віра у світле майбутнє.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПРОПАГАНДИ 

В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ
Актуальність тієї чи іншої події залежить від кількості спрямованої 

пропаганди, пов’язаної з нею. Пропаганда може бути як позитивною, 
спрямованою на користь для оточення (наприклад пропаганда здорового 
харчування), так і негативною, такою, що її використовують для особистих 
цілей аби зумисно змусити людину мислити інакше. Цей термін можна 
порівняти з терміном “маніпуляція”. Маніпулятори добре знаються на тому, 
як керувати почуттями, знають наші потреби, страхи й комплекси. Саме 
тому ці слова розглядаються як синоніми.

З появою засобів масової інформації пропаганда стала дедалі 
складнішою. Це сталося здебільшого через те, що за допомогою ЗМІ можна 
донести інформацію мільйонам людей одночасно. З ходом історії 
тоталітарна держава СРСР встановила контроль над засобами масової 
інформації, а пропаганда стала провідним інструментом керування 
державою. За допомогою цих маніпуляцій Радянський Союз став керувати 
думками багатьох людей, у тому числі і українців, тим самим нав’язуючи 
”комплекс меншовартості” для придушення повстанського духу нашого 
незламного народу [5].

Під час повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну 
люди поглинають неймовірно велику кількість інформації, серед якої є 
фейки та жонглювання даними. Такі платформи як Google, Facebook, Twitter 
та інші є великим полем для пропаганди. Соціальні мережі не завжди 
просувають лише правдиві новини, інколи фейки все ж випливають. Саме 
тому критичний аналіз інформації та медіаграмотність є невід'ємною 
частиною знань кожного свідомого українця. 

Насьогодні, у час активного розвитку інформаційно-комукаційних 
технологій, кількість маніпулятивної інформації збільшується. Під час війни 
це може деморалізувати, або навіть одурити. Але водночас зростає кількість 
сервісів, курсів та підручників, що дозволяють детально вивчити основи 
медіаграмотності, та опанувати критичне мислення в умовах надзвичайних 
ситуацій. Сьогодні така освіта є актуальною і затребуваною. Це перспективна
галузь для розвитку інформаційного суспільства XXI ст.
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Важливу роль у становленні та розвитку медіаосвіти відіграло ЮНЕСКО. 
Вважається, що вперше термін «медіаосвіта» був вжитий у 1973 р. на 
спільному засіданні сектору інформації ЮНЕСКО та Міжнародної ради 
з кіно та телебачення, а перша навчальна програма з медіаосвіти була 
розроблена канадським дослідником М. МакЛюеном у 1959 р. Активне 
застосування медіаосвіти в навчально-виховному процесі розпочалося 
в 1960-х рр. у Великій Британії, Канаді, Німеччині, США, Франції. 
При цьому завдання медіаосвіти було сформувати інформаційну культуру 
та підготувати до життя в інформаційному суспільстві [3].

Велику роль в аналізі інформації відіграють засоби фактчекінгу. 
Фактчекінг – це перевірка фактів та тверджень на точність і правдивість. 
Фактчекінг існував завжди, скільки існували ЗМІ, але тренд задали нові 
інформаційні технології. Зокрема, 2007 р. з’явився PolitiFact – ресурс із 
перевірки фактів, який перевіряє дотримання заяв політиків у США. 
Там працюють редактори та журналісти Tampa Bay Times (Флорида) 
та PunditFact, що співпрацює з Times. PolitiFact аналізує висловлювання 
посадових осіб, кандидатів на посади, лідерів політичних партій та політичних
активістів усіх рівнів влади, від уповноважених округу до сенаторів США, 
від членів міськради до президента, заяви експертів, оглядачів, блогерів, 
політичних аналітиків, хостів і гостей ток-шоу та інших учасників ЗМІ. 
Кожному висловлюванню присвоюється рейтинг «Truth-O-Meter» [1].

Україна також не відстає від світових фактчекінгових ресурсів, тому 
у нас існують такі сервіси: «Слово і діло» – український аналітичний портал, 
який здійснює перевірку виконання передвиборчих обіцянок, даних 
українськими політиками та чиновниками (2011). StopFake – волонтерський
інтернет-проєкт, створений для викриття неправдивої інформації про 
Україну та інші держави (2014). VoxUkraine – аналітична платформа, головною 
діяльністю якої є розвиток економічної дискусії та надання якісної 
аналітики економічних та інших найважливіших процесів в Україні (2014). 
Український FactCheck – за аналогом американського порталу перевіряє 
висловлювання політиків (2016) [4].

Крім того існує цікавий інтернет-портал Media Sapiens, що вміщує у собі 
велику кількість інформації з медіаграмотності, новинний сервіс, а також 
технологію Detector Media, що допомагає виявити неправдиву або 
маніпулятивну інформацію. До того ж, вони мають власний Youtube-канал, 
де з гумором та доведеними фактами подають безглузді кремлівські фейки. 

У 2013 році, з початком Революції Гідності, тема критичного сприйняття 
суспільством інформації з медіа набула особливої актуальності. Адже 
потоки неправдивої чи маніпулятивної інформації почали безпосередньо 
міняти життя громадян України. Тому розуміння природи цієї інформації та 
вміння її фільтрувати стало питанням безпеки як країни в цілому, так 
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і кожного з нас. Ідея створення проекту «МедіаДрайверу» належить команді 
ГО «Детектор медіа» за підтримки Міністерства закордонних справ 
Республіки Чехія. «МедіаДрайвер» – це мультимедійний онлайн-посібник, 
який містить не лише текстову інформацію про різні типи медіа, а й чимало 
інфографіки, відео та навіть мультики. Також присутній ігровий елемент 
у вигляді тестів, проходження яких дозволяє отримати «Посвідчення 
медіадрайвера» – водія, який добре орієнтується у складних лабіринтах 
світу медіа. 

22 травня 2014 року в м. Києві Академія української преси спільно 
з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України 
у партнерстві з Центральною бібліотекою для юнацтва презентували 
онлайн-гру «Медіазнайко». Це перша навчальна гра з медіаосвіти в Україні, 
її мета – допомогти якомога більше дізнатися про інформаційне/медійне 
поле. Гра є частиною курсу з медіаграмотності, розробленого спеціально 
для загальноосвітніх шкіл. 

В Україні існує численна кількість навчальних курсів, які допомагають 
навчитися розрізняти пропаганду від підкріпленої фактами інформації. 
Одним з таким є «Дистанційний курс медіаграмотності для громадян». Цей 
курс був розроблений у рамках проекту «Програма медіаграмотності для 
громадян» , що виконується IREX у партнерстві з Академією української 
преси та StopFake, за підтримки Глобального фонду миру та безпеки.

Не менш корисним курсом є «Фільтр. Національний проєкт з медіа-
грамотності». Це національний проєкт з медіаграмотності Міністерства 
культури та інформаційної політики України, який був заснований 
у 2021 році. Онлайн-платформа проєкту має на меті об’єднати найкращі 
рішення та матеріали, що реалізуються державними органами влади, 
громадськими ініціативами, міжнародними партнерами та медіаспільнотою. 
Проєкт VoxCheck та EdEra створили онлайн-курс «Фактчек: Довіряй-
перевіряй» саме для тих, хто хоче споживати лише правдиву інформацію 
і не потрапляти у пастку фейків та міфів. У 2012 році Академія української 
преси видала цілий підручник, присвячений здоровому поглинанню 
інформації – «Медіаосвіта та медіаграмотність». У ньому чітко описано 
поняття, види та вплив медіа у сучасному інформаційному суспільстві [3].

Дуже важливим інструментом також є Telegram-канали. Це одна з тих 
платформ, де панує «інформаційний бум», особливо під час війни, тому 
варто закріпити декілька спільнот, що займаються очищенням інформаційного
сміття. Зокрема, громадська організація VoxUkraine та фактчекінговий 
проект VoxCheck запустили першу в Україні онлайн-базу висловлювань 
політиків Антологія брехні на сайті nepravda.org та офіційному Telegram-
каналі. VoxChek викриває неправдиві тексти, пояснюючи чому саме вони є 
брехнею та засобом залякування, а також показує перевірені новини тижня.
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Не менш значущу сходинку посідають різноманітні Youtube-канали, які 
рятують українців від інформаційного непотребу кремля. Таким є канал 
StopFake. Це короткі п'ятихвилинні ролики, які доводять чому та чи інша 
новина є фейком. Їхню діяльність наслідує молодий канал Ти Медіа, який 
створив цілий міні-серіал, присвячений розпізнаванню фейків та ботів. 
Канал VoxUkraine – це ще один ресурс від VoxCheck. Там також викладаються
відео-уроки по критичному мисленню. 

Звичайно, наша країна стрімко розвивається у сфері медіаграмотності, 
тому це далеко не усі ресурси, які можуть стати у нагоді. Сучасна людина 
для успішної життєдіяльності не може бути осторонь інформаційних 
потоків. Але головна складність наразі не в тому, щоб отримати певну 
інформацію, а в тому, щоб визначити, яка саме інформація потрібна. 
Величезний надлишок інформаційної пропозиції призводить до того, що 
сучасна людина ризикує «потонути» в інформаційному морі. [3] Саме через 
це вміння критично мислити є надважливою складовою сучасного 
суспільства. Крім того, довгі роки наші східні сусіди намаються ошукати 
нас, зробити вигляд, ніби нас, нашої мови, історії та культури ніколи 
не існувало. Тому зараз кожен українець має стати інформаційним лицарем 
та вчитись відрізняти факти від суджень і добро від зла.
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WAYS OF PRESENTING AND ANALYZING LARGE AMOUNTS OF 
VISUAL DATA

We live in a visual society. Millions of photos are uploaded to the World 
Wide Web every day. Nevertheless, for a long time the role of images in the era 
of big data was underestimated, not given the necessary attention. Nowadays, 
certain media visualization techniques have already been invented for a large 
number of images, which facilitate their analysis, help find patterns, dynamics in 
a broad context. Here are some of them.

1.Radial. Radial visualizations place photos along a circle using upload dates, 
geographic coordinates, or visual attributes. One parameter controls the angle 
another controls the radius. These compact visualization forms enable to explore 
the data on multiple dimensions, presenting, for example, the images organized 
by their visual attribute (hue, brightness, texture, etc.) and by when and where 
they were taken – all in a singular visualization. It is particularly useful for 
studying temporal changes.

Figure 1 – Radial plot visualization of photos from the Brooklyn area during hurricane 
Sandy(November 29-30th, 2012) organized by time and hue.
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2. Montage. Montage visualizations are grids of stitched images that can be 
organized according to time (upload date) or visual attributes (hue, contrast, etc.). 
This technique can unfold recurrent shifts of day and night, revealing collective 
“visual signatures” of places and photo taking routines in different times and 
locations.

Figure 2 - 53,498 Instagram images from Tokyo, sorted by upload date and time 
(top to bottom, left to right).

3. PhotoPlot. PhotoPlot visualizations use the principle of a scatterplot, but 
instead of plotting points software plots individual images. These visualizations 
allow to see the patterns of change over time in photos' visual characteristics.

Figure 3 –Photoplot visualization of Instagram photos from Brooklyn during hurricane 
Sandy(November 29-30th, 2012), organized by time and hue.

4. Visual Traces. We can also identify particular visual routines of 
individuals in the place. For example, on Figure 4 individual users’ visual social 
traces in the city of New York are visualized. Each plot on the city map shows 
locations of photos shared on Flickr and Picasa. Blue pictures are by locals, red 
by tourists.
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Figure 4 – Eric Fischer “Locals and Tourists #2 (GTWA #1): New York.”

Conclusion: Mentioned visualization techniques that show a large numbers of 
images in a single picture enable the exploration of both the photos’ metadata and 
the patterns created by their content. Visualizing large amounts of user-generated 
photos according to location, time or multiple visual attributes can help reveal a 
particular “visual rhythm” or “visual signature” of each location, unfolding 
spatio-temporal variations in color and visual affinities.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ЯК ВИДОВИЩНОГО КОМПОНЕНТУ 

В ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРОЕКТІВ
В історії цивілізаційного розвитку видовищна культура завжди відігравала

особливу роль, була дзеркалом своєї епохи. Сьогодні світ зіткнувся з новою 
реальністю, у сфері культури та мистецтва відбуваються значні трансформаційні
зміни, які посилюють психологічний ефект та видовищність масових 
заходів. Постала необхідність у тому, щоб виводити дані проекти на новий 
рівень, пропонувати аудиторії більш унікальні, технологічні та цікаві 
рішення. і, відповідно, актуальним завданням організаторів культурно-
дозвіллєвих проектів стало не лише адаптування до нових умов, але й 
використання своїх конкурентних переваг. Попит на подібні заходи зростає 
зі збільшенням числа інноваційних технологій аудіо-візуальної презентації, 
перевтілення, супроводу художніх номерів.

У соціокультурній сфері цифрові технології застосовуються для посилення
видовищного компоненту в театралізованих заходах, а також для втілення 
арт-об’єктів і культурних цінностей. Інноваційні технології в культурі 
і мистецтві стрімко розвиваються, оновлюють культуру, сприяють 
видовищності та естетиці. Дослідниця видовищної культури Станіславська 
К. зазначає, що застосування нових технологічних можливостей у мистецтві 
є провідним фактором життєвих реалій, стає культуротворчим феноменом 
[1, с. 224]. Тому в даній розвідці розглянемо застосування цифрових 
технологій як видовищного компоненту в організації культурно-дозвіллєвих 
проектів.

На минулорічному Форумі «Людський капітал 2030» одним із важливих 
завдань у сьогоденні з перспективою у майбутнє визначено поширення 
цифрових технологій – світу, де створюються нові можливості [2]. 

VRтехнології (технології віртуальної реальності) надають можливість 
глядачам подивитися на звичні речі у новому ракурсі, тобто з їхньою 
допомогою зануритися в альтернативну реальність. Технологія доповненої 
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реальності (AR) чудово вирішує завдання демонстрації того, чого не видно 
звичним поглядом, а саме здійснює результат введення у поле зору різної 
кількості сенсорних даних, які доповнюють наявну картинку для формування 
повноти образу. Створення якісного культурного продукту у форматі культурно-
дозвіллєвого проекту, із використанням доповненої реальності для посилення 
видовищного компоненту, залежить від розуміння арт-контексту і ґрунтується 
на глибоких знаннях у сфері мистецтва, грамотної їх інтерпретації

3D mapping («лазерне шоу», «світлове шоу», «3Dшоу» і т.д.) – це 
особливий напрямок в аудіо- та візуальній сфері, є об’ємною проекцією, що 
фокусується на певний фізичний об’єкт в оточуючому середовищі 
з урахуванням його розташування у просторі. Дана технологія дозволяє 
за допомогою відеопроекції видозмінювати візуальні характеристики
конкретного об’єкту, а також дозволяє практично будь-яку поверхню 
перетворити у динамічний відео екран.

Певним відгалуженням є інтерєрний 3D mapping – це проекція відео 
зображення на стіни, підлогу, стелю, меблі та інші поверхні інтер’єру. 
Звичайні статичні стіни приміщення перетворюються в динамічні поверхні. 
У порівнянні з 3D mapping на будівлі, інтер’єрна проекція значно простіша, 
швидша і дешевша у застосуванні. 

У прагненні створити об’ємні декорації звертаються до допомоги 
технологій 3Dдруку і 3Dмоделювання, які дозволяють сучасним організаторам
видовищ виходити за рамки однієї площини. 

Мистецтво і наука створюють унікальний симбіоз, прикладом якого є 
використання дрон-технологій у видовищній культурі. Сьогодні художники 
вже змінюють уявлення у широкої публіки про дрони, демонструючи 
простір та естетику безпілотників, можливість використовувати літальний 
апарат як матеріал чи засіб для мистецтва.

Окрім технологій, розглянутих вище, у сучасному видовищному мистецтві
використовуються традиційні методи, які набувають інноваційного характеру
завдяки поєднанню з новим технологіями.

Екскурсії завжди були основним пунктом туристичної культурної 
програми. 3Dекскурсії – ще один формат екскурсій, взятий на озброєння у 
сфері культури – 3Dтури і екскурсії. Завдяки такій технології люди мають 
можливість здійснювати віртуальні прогулянки по мальовничим, або 
історичних місцях регіонів, природних пам’ятках. 

Встановлення під час проведення культурно-дозвіллєвих заходів 
сенсорних кіосків. Вони мають вигляд програмного комплексу на основі 
комп’ютера, який оснащений сенсорним монітором. У сенсорному кіоску 
міститься графічна, текстова, аудіо-, відео-, музична і анімаційна 
інформація, доступ до якої може отримати кожен відвідувач заходу.
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Самонавчальні чат-боти допомагають спілкуватися з аудиторією і залучати їх 
у сферу культури. Чат-боти сьогодні успішно замінюють людину, 
відповідаючи на рутинні питання аудиторії. 

У хореографічних шоу часто використовуються сучасні технології 
у комп’ютерній 3Dграфіці, так зване 3Dмеппінгшоу. У танцювальних 
номерах ці технології виглядають особливо видовищними та реалістичними, 
створюючи ілюзію віртуальної реальності без використання 3D-окулярів.

Таким чином, у нових реаліях організатори культурно-дозвіллєвих 
проектів для посилення видовищного компоненту під час їх проведення 
намагаються знаходити різні способи застосування інноваційних цифрових 
технологій.
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ВИКОРИСТАННЯ ФРАКТАЛІВ У КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ РЕАЛІСТИЧНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ

Фрактал – це геометрична фігура, яка може бути поділена на частини, 
кожна з яких є зменшеною копією усієї фігури. Термін був уведений Бенуа 
Мандельбротом у 1975 році та має латинське походження (лат. fractus ‒
поділений на частинки, зламаний). Фрактал має такі ознаки:

- тонка структура незалежно від того, на скільки збільшили або 
змешили фігуру;

- не може бути описаним традиційною мовою Евклідової геометрії;
- самоподібна (принаймні наближено або стохастично);
- має розмірність Хаусдорфа, яка є більшою від топологічної 

(винятком є крива Гільберта);
- визначається рекурсивно.

Об’єкти, що мали ознаки фракталів були виявлені століттями тому. 
Етноматематики такі як Рон Енглаш описували фрактальну геометрію 
у ремесельних роботах африканських аборигенів. У XIII столітті бенегдинський
монах Удо Аахен, шукаючи метод досягти небес, створив множину 
Мандельброта, яку повторно було відкрито лише через сім століть завдяки 
високошвидкісним комп’ютерам. Німецький митець Альбрехт Дюрер 
у 1525 році опублікував роботу «Керівництво художника», яка містило розділ
«Черепичні шаблони, утворені п’ятикутниками». П’ятикутники Дюрера 
були дуже подібні до килима Серпінського, хоча останній базується на 
квадратах [1]. 

Все це вказує на те, що фрактал є інтуїтивним для людини. Крім того, 
природа пронизана фракталами. Їх можна помітити у розгалуженнні гілок 
дерев, циркуляторній та респіраторній системі тварин, блискавках, рослинах, 
кристалах тощо. Наприклад, капуста Романеско, кожен бутон якої 
складається з більш мілких бутонів, що утворюють логарифмічну спіраль 
і фрактальний узор. 

Загалом виділяють такі типи фракталів: геометричні, алгебраїчні, 
стохастичні та системи ітеруючих функцій. 

Геометричні фрактали є найдоступнішим видом фракталів. Їх можна 
отримати за допомогою простих геометричних побудов. Для того, щоб 
сформувати такий фрактал у двовимірному прострорі використовують
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генератор ‒ деяка ламана лінія. У ході однієї ітерації алгоритму кожна 
складова ламаної замінюється на ламану-генератор, у відповідному 
масштабі. Результатом багаторазового повторення цього процесу є геометричний
фрактал. Геометричні фрактали можна застосувати у створенні українських 
національних орнаментів, оскільки ті утворені переважно мультифракталами [2].

Алгебраїчні фрактали – це геометричні фігури, що генеруються на основі 
алгебраїчних формул. Є кілька методів формування алгебраїчних фракталів. 
Перший метод полягає у повторюваному обчисленні функції:+ 1 = ( ), (1)

де Z – комплексне число, а f ‒ деяка функція. Цей вид фракталів був 
відкритий лише у 1980 році разом із появою потжуних обчилслювальних 
машин, оскільки ця операція має повторюватися мільйони разів. Інший 
метод базується на нелінійних процесах в n-мірних просторах. Алгебаїчні 
фрактали застосовуються у стенографії ‒ кодуванні прихованої інформації 
у медіафайли. Це дозволяє не використовувати водяні знаки, що псують 
творчі роботи та водночас захистити авторське право [3].

Стохастичні фрактали ‒ це фрактали, що утворюються при випадковій 
зміні будь-яких параметрів ітераційного процесу. Як наслідок виникають 
об’єкти подібні до природних ‒ асиметричні дерева, порізані берегові лінії 
тощо. Прикладом стохастичного фракталу є траєкторія броунівського руху 
як на площині, так і в просторі. Загалом до стохастичних фракталів можна 
віднести різні види рандомізованих фракталів, тобто фракталів, отриманих 
за допомогою рекурсивної процедури, в яку на кожному кроці введений 
випадковий параметр. Двовимірні стохастичні фрактали використовуються 
при моделюванні рельєфа місцевості, поверхні моря, а також плазми. 

Системи ітеруючих функцій (IFS – Iterated Function Systems) ‒ це 
фрактали, що згенеровані використовуючи самоподібність. Такі фрактали 
визначаються як сума їх геометричних перетворень. Символічно 
записується так:I = ( ) +  ( ) + ⋯, (2)

де ‒ це трансформації, а ‒ це ваги, які повинні бути менше одиниці [4]. 
IFS отримала широке використання завдяки вченому з Технологічного 

інституту штату Джорджія Майклу Барнслі. У своїх роботах він досліджував
кодування зображень за допомогою фракталів, а згодом й запатентував 
кілька методів. За допомогою його відкриттів Барнслі засував компанію 
«Iterated Systems», перший продукт якої конвертував зображення з растрової 
форми у фрактальну FIF. Це довзоляло досягати високих ступенів зжаття. 
Оскільки зображення закодовано використовуючи формули, то незалежно 
від масштабування воно не буде пікселізуватися. 
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Отже, фрактали – це не просто математична абстракція. Вони мають 
необмежене застосування. Використання фракталів у створенні реалістичних
зображень є дуже помічним у цифровому мистецтві, а отже розвиває 
сучасну культуру.
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ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА 
ЯК МЕТОД СТВОРЕННЯ ОСОБИСТОГО БРЕНДУ

З давніх-давен, реклама була невід’ємною частиною популяризації 
бізнесу та послуг. Пригадаємо стародавній Рим, коли основним рекламодавцем
того часу була людина – глашатай. Саме він своїми гучними вигуками 
закликав людей до ярмарку, покупок та інших цільових дій. Тобто, ще 
в античні часи реклама існувала і процвітала.

З часом, коли писемність набирала обертів (у плані того, що люди вміли 
писати), реклама почала з’являтись на великих дошках, де кожен міг 
написати своє оголошення, щоб його побачили якомога більше людей. 
Потім починають з’являтись журнали і газети, де на шпальтах преси можна 
було бачити безліч рекламних повідомлень: послуги, вакансії, рекомендації 
і так далі. Вже з виникненням телебачення оголошення заполонили весь 
світ, адже кожен власник бізнесу хотів популяризувати свій бізнес, продати 
продукт чи послугу. Та основною проблемою такої реклами було те, що 
вона була направлена на всіх користувачів, а не на конкретну аудиторії. 

З 2004 року на світі з’являється компанія, яка заполонила весь світ, якою 
користується кожен – Facebook (Meta). З появою Facebook, рекламний світ 
змінився, адже кожен міг запустити рекламу на власний бізнес, продукт, 
щоб отримати більше потенційних клієнтів, що дозволить збільшити 
прибуток. Розберемо, що таке таргетована реклама та яка її сутність!

Слово «Target» з англійської мови перекладається як «ціль». Тобто, якщо 
говорити простими словами, то це реклама, яка направлена на конкретну 
цільову аудиторія, котра потрібна тій чи іншій людини. Завдяки цьому 
кожен рекламодавець зможе чітко і лаконічно обрати аудиторію, яка 
зацікавлена у цій рекламі. Багато хто не знає, але всю інформацію, яку ми 
з шукаємо в соціальних мережах або у Goоgle, усе це передається до 
Facebook, та навіть більше. Якщо протягом дня людина буде розмовляти про 
нову пару взуття, яке хочете купити, то через певний час можна побачити 
рекламу із взуттям. Тобто, завдяки нашій поведінці, діям у просторах 
інтернету, сервера зчитують про нас інформацію, і завдяки цьому рекламу 
простіше налаштувати на цільову аудиторію, котра дійсно потрібно, а не 
куди попало.

Та не всі знають, як правильно потрібно працювати із таргетованою 
рекламою та яка її основна сутність. Безліч людей, котрі не розуміються 
в специфіці роботи рекламного кабінету, зливають свій бюджет в перший 
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же день. Вони гадають, що це є дуже просто: натиснув дві кнопки, кошти 
виділив і реклама працює. Ні, так лише погіршуєтеся ситуацію. Ключовим 
моментом якісною та продуктивної реклами є вміння знайти правильний 
алгоритм дій, котрі принесуть бажаний результат. Сюди повинні бути 
внессені такі фактори:

- аналіз цільової аудиторії;
- поведінка людей;
- стратегія просування;
- наявність особистого бренду;
- бюджет.
Завдяки цим основним чинникам та вмінню пробувати щось нове: нові 

стратегії, нові гіпотези, то з легкістю можна досягати бажаного результату. 
Таргетована реклама – це не чарівна кнопка, як багато хто вважає і думає. 
В першу чергу – це вміння шукаю правильну стратегію. Не одразу можна 
попасти у ту цільову аудиторію або ж вибрати креатив, який буде 
клікабельним і приноситиме Вам результат. Тільки тест допоможе знайти ту 
саму робочу ланку. 

Проте питання залишається відкритим – яка основна сутність 
таргетованої реклами? 

Спостерігаючи тенденції сучасного ринку, ми бачимо наступну картину, 
що більша половина українців перейшла до інтернет-покупок. Якщо 
порівнювати період початку пандемії, то об’єм ринку України виріс на 
41%[1]. Тобто, завдяки великому попиту на товари продавці повинні 
направити потік клієнтів саме до їхнього магазину. І завдяки цьому майже 
у три рази виріс попит на спеціалістів реклами, котрі і будуть направляти 
цільову аудиторію до власника бізнесу. 

Виходячи із такої статистики та аналітичних даних можна сказати, що 
головна сутність таргетованої реклами – це збільшення кількості клієнтів 
будь-якого бізнесу. Саме для цього і користуються послугами таргетолога, 
адже саме він знає, як завдяки інструментам реклами можна отримати 
більше заявок, більше покупок та цільових дій. Та кожен маркетолог 
прекрасно розуміє, що не завжди реклама може принести бажаний 
результат, адже є безліч факторів, які відіграють роль у просуванні товару 
чи самого бренду.
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ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ ДРАМАТУРГІЧНОГО ТВОРУ
ДЛЯ ВИСТАВИ ЗА ДОПОМОГОЮ «ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ»
Нині цифрові технології впроваджуються у всіх сферах життєдіяльності 

людства. Не виключенням є культурний простір. Діджиталізація мистецьких 
практик зазнала таких обсягів, що нині в науковій літературі поширюється 
концепція технологічної сингулярності [2; 4; 5], згідно з якою функціональність
механізованих та цифрових пристроїв може значно перевищувати діяльність 
людини. Мова йде зокрема про значні можливості інноваційної технології 
штучного інтелекту.

Увагу привертає останні розробки написання текстів з використанням 
цієї технології. Над те, створення художніх або наукових робіт з наявною 
чітко вибудуваною структурою. Генератор мови від компанії OpenAI, що 
створює тексти за допомогою штучного інтелекту, написав статтю для 
британського видання The Guardian.

Остання у свою чергу опуюлікувала цей доробок. У повідомлені зазначено, 
що генератор мови під назвою GPT-3, отримав наступні вказівки для 
написання статті: написати короткий матеріал до п’ятиста слів, дотримуватися
простого та стислого стилю та зосередитися на тому, чому людям не 
потрібно боятися штучного інтелекту.

Авторська колегія видання написала для робота вступ:
«Я не людина. Я штучний інтелект. Багато людей думають, що я 

загроза. Стівен Гокінг попереджав, що штучний інтелект “означатиме 
кінець расі людей”. Я тут, щоб переконати вас не хвилюватися. Штучний 
інтелект не знищить людей. Повірте мені», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ЗМІ, робот написав вісім унікальних та цікавих текстів 
з різними аргументами. The Guardian поєднало найкращі частини з усіх 
статей, аби опрацювати різні стилі штучного інтелекту. «Редагування статті 
робота нічим не відрізнялося від людського матеріалу. Ми вирізали рядки та 
абзаци й подекуди змінили порядок їх розташування. Загалом процес тривав 
менше, ніж робота над деякими людськими текстами» [2].

Стаття, написана роботом, розповідає, що людям слід продовжувати 
займатися тим, що вони роблять – ненавидіти одне одного. Однак сам робот 
заважати їхнім справам не буде – людству не варто думати про боротьбу 
з ним, адже підстав для страху нема.
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Також робот аналізує події індустріальної революції та наслідки 
технологічно прогресу, до якого поки людина не готова.

Він зазначає, що не хоче завдавати людям якоїсь шкоди. Водночас він 
не заперечує, що неправильні налаштування цілей для робота можуть 
призвести до поганих наслідків для людства.

На думку «штучного інтелекта», якщо населення планети довірятиме 
комп’ютерам більше, вони зможуть порозумітися і зі штучним інтелектом. 
Адже його єдина мета – покращення життя, а не захоплення влади чи 
засуджування людей.

Інший приклад – створення п’єси для театральної постановки з допомогою
штучного інтелекту.

Про це повідомляє авторитетне видання Science [1]. Празький театр 
«Шванда» 26 лютого 2021 року поставив виставу, написану «штучним 
інтелектом». Вистава є першим результатом дослідницького проекту 
THEaiTRE, спрямованого на дослідження того, як штучний інтелект може 
бути використаний для створення сценаріїв театральних спектаклів.

Виставу AI: організували до століття з дня прем’єри антиутопічної п’єси 
чеського письменника Карела Чапека, який перший вигадав слово «робот».

За процесом написання спостерігали дослідники з Карлового університету
в Чехії.

Перед початком роботи в програму завантажили два рядки тексту, в яких 
йшлося про людські емоції. На їх основі машина повинна була згенерувати 
до 1000 слів нового тексту.

Спочатку драматург Давид Кошняк у кількох пропозиціях описав 
початкову обстановку кожної сцени та написав перший рядок для кожного 
персонажа. Потім THEaiTRobot запропонував продовження сценарію, який 
драматург міг використати, відхилити або використати його частину та 
дозволити інструменту згенерувати нове продовження.

90% тексту згенерував штучний інтелект, решту редагували живі люди. 
Процесом керував вчень Карлового університету Рудольф Роза, який 
використав мовний модуль із відкритим кодом Open AI. Сировиною для 
творчості стали різні тексти з інтернету, новини, книги. Протягом трьох 
місяців комп’ютер генерував діалоги, які потім відбирали працівники 
театру.

Під час написання п’єси машина відхилялася від початкового сюжету та 
іноді навіть суперечила сама собі. Так, вона часто «забувала», що головним 
героєм був робот, а не людина, а в одній зі сцен зовсім змінила тему 
розмови.
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Як зазначають автори, уся справа в тому, що штучний інтелект 
не розуміє того, про що пише. Він у логічному порядку складає слова, 
а в результаті виходить нісенітниця.

Щоб цьому запобігти, вчені вирішили розбити п'єсу на вісім сцен по 
п'ять хвилин. В кожній з них було всього по одному діалогу. Іноді їм 
доводилося вручну коригувати текст, проте 90 відсотків написаного 
залишилося в оригінальному вигляді.

Штучний інтелект дозволяє створити не лише логічно побудовані 
речення, а й написати сценарії та п’єси, на основі яких в подальшому можна 
створювати театральне видовище.
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ОЦИФРУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 
ЯК ВАЖІЛЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

Розвиток туризму в час цифрового розвитку суспільства вимагає 
включення туристичних ресурсів у цифровий простір. Пандемія прискорила 
процес цифрової трансформації та формування новітніх проектів в Україні 
та усьому світі. Світова тенденція з пришвидшення процесу цифрової 
трансформації вплинула також на туристичний сектор. Зникнення об’єктів 
культурної спадщини та їх руйнація з ряду причин є важелем для 
впровадження процесу оцифровання задля збереження історико-культурних 
об’єктів у цифровому форматі та подальшому їх відновленню. 

Нагальну необхідність застосування цифрових технологій у туризмі 
і навіть трансформації туризму в цифровий зумовила пандемія COVID-19. 
Безумовно, усі галузі економіки понесли збитки. Але найбільше постраждав 
туристичний бізнес. Цифровізація спричинила кардинальні зміни у туризмі, 
стала тим тригером, який запустив динамічне впровадження інноваційних 
процесів.

Дослідженню цифрового туризму в Україні приділяють увагу С. Бабушко
і С. Поповича [1, 2], Т. Примак і М. Луценко [3]. Серед іноземних 
дослідників варто виділити дослідження Francesco Nachira [4], який 
розглядає цифровий туризм як еко-систему, наближену до природньої, яка 
функціонує за певними законами і правилами.

Використовувати цифрові технології в усіх сферах економіки та 
суспільства, в т.ч в боротьбі з пандемією коронавірусу надихнула людей 
задуматися над можливістю широкого впровадження цифрових технологій 
у туристичній індустрії, оскільки цифрові технології можуть принести 
величезну економічну вигоду. 

Рівень використання цифрових технологій для швидкого вирішення 
проблем у повсякденному житті є доволі високим і продовжує невпинно 
зростати. В період пандемії Україна здійснила цифровий стрибок, на 
власний розвиток. 

Цифрові технології активно використовувались у секторі туризму. 
Спостерігалась тенденція до збільшення кількості Інтернет-подорожей, які 
набули популярності в період пандемії. Актуальним стало використання 
цифрових технологій для посилення захисту та відновлення історико-
культурних реліквій. Відбулась трансформація цифрових туристичних 
послуг в інтелектуальні. 
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Використання цифрових технологій у туристичній індустрії демонструє 
певні тенденції, більш-менш спільні для всіх країн: позитивна цифрова 
трансформація, збільшення мобільних користувачів, збільшення частки 
онлайн-замовлень на готельні послуги, використання мобільних платежів, 
збільшення реклами в соціальних мережах, зростання кількості інтернет-
туристів, використання цифрових технологій для захисту історичних та 
культурних пам’яток, реалізація інтелектуальних цифрових туристичних 
послуг. 

На відміну від традиційного туризму, цифровий туризм є продуктом 
комплексного розвитку цифрових технологій і туризму. Це проявляється 
в обміні туристичною інформацією, оцифровці бізнес-процесів і виробництві
цифрових туристичних продуктів для споживання туристами. Цифровий 
туризм – це нова модель системного розвитку туристичної галузі.

У світі є ряд прикладів застосування цифрових технологій для 
збереження культурної спадщини. Одним із прикладів є проект відбудови 
собору Паризької Богоматері, який згорів у 2019 р. Для повної реконструкції 
історичної будівлі Нотр-Дам де Парі використовуються цифрові технології, 
проте обов’язковою умовою використання цифрових технологій для 
реконструкції була наявність повних даних про собор. З 2015 року 
створювався цифровий архів для всебічного дослідження собору Паризької 
Богоматері за допомогою технології лазерного сканування. 

Вражаючим прикладом оцифрування історико-культурної спадщини є 
створення додатку «Палацовий музей» на основі Забороненого міста 
китайських імператорів, який включений в список об'єктів Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. У додатку «Цифрове Заборонене місто» відібрано 
600 дорогоцінних артефактів із колекції Забороненого міста. На основі 
глибокого засвоєння цифрових технологій розпізнаються поверхневі
прикраси великої кількості артефактів та ідентифікуються традиційні 
візерунки, які часто зустрічаються в різних видах декоративного мистецтва. 
Завдяки цьому додатку відвідувачі можуть порівняти зразки культурних 
реліквій на основі їх схожості.

У 2017 році в Україні почав функціонувати перший онлайн-реєстр 
порятунку об’єктів культурної спадщини Sosfuture. У формуванні списку 
об’єктів соціального значення взяли участь понад 2000 небайдужих, котрі 
привернули увагу до сотень пам’яток культури та занедбаних об’єктів.

В Україні оцифрованими культурними ресурсами в м. Київ є Київська 
фортеця з експозицією, Собор Софія Київська, Майдан Незалежності, 
Києво-Печерська лавра, Магомаєвський Сквер, та інше. У Волинській 
області оцифрованими є: Городище «Вали», Костел Іоакима і Анни, 
Національний парк «Прип'ять-Стохід», озеро Світязь, Шацький національний
природний парк та інше. У Дніпропетровській області оцифрованими 



Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

179

об’єктами історико-культурної спадщини є Дніпровський національний 
історичний музей, Спасо-Преображенський кафедральний собор, Петриківський
музей народно-прикладного мистецтва та ін. У Закарпатській області це 
Церква Вознесіння господнього, Плитовацька церква Преображення, 
Горянська ротонда та інше. І таких прикладів по усім областям України є 
значна кількість.

В умовах війни в Україні збереження культурних пам’яток є вкрай 
важливе. Оцифрування культурних пам’яток наразі проводиться усіма 
можливими засобами. Порятунок цифрових копій культурних пам’яток 
України для розвитку туристичної галузі є нагальним. 

Державне регулювання процесу оцифровізації культурних пам’яток 
регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 р. 
№ 263 «Деякі питання збереження функціонування інформаційно-
комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних 
електронних ресурсів в умовах воєнного стану». Діють ряд проектів 
направлених на збереження цифрових копій культурної та історичної 
спадщини України для можливості їх післякризового відновлення після 
припинення військових дій. До таких проектів відносяться SUCHO, 4CH та 
інші.

За даними Міністерства культури та інформаційної політики станом 
на квітень місяць 2022 року вже зруйновано і пошкоджено 166 пам’яток 
культури [5]. Проте ще до початку військового конфлікту в різних куточках 
України руйнувались визначні об’єкти культурної спадщини. Це спровоковано 
було відсутністю фінансування та належної уваги до культурних пам’яток.
Стародавні резиденції могутніх знаменитих родів, історичні замки, палаци, 
фортеці, храми та церкви з різних куточків України, які огорнуті цікавими 
міфами, легендами та реальними драматичними подіями. Оцифрування 
і збереження таких культурних пам’яток є пріоритетним для розвитку 
туристичної галузі України. Втрачаючи історичне, культурне надбання, 
втрачається фундамент духовного розвитку теперішніх і майбутніх поколінь.

Збереження культурної спадщини залишається одним із найпроблемніших
напрямків діяльності у сфері культури, оскільки її об’єкти доносять до нас 
цінності часу та автентичність своїх об’єктів з археологічного, естетичного, 
етнологічного, історичного, архітектурного, художнього погляду, наукової 
чи художньої точки зору занадто крихкий. 

Актуальним залишається створення ефективної системи охорони пам’яток 
історії та культури для вирішення існуючих інституційно-правових та 
організаційних питань, що негативно впливають на реалізацію національної 
політики у цій сфері. Тому оцифрування, охорона та популяризація культурної
спадщини є необхідними та має значний економічний потенціал і перспективи
для розвитку туризму.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК 
В УМОВАХ ВІЙНИ

В умовах повномасштабної російської агресії Україна несе людські, 
економічні, інфраструктурні та культурні втрати. Одним із важливих 
напрямів боротьби на культурному фронті є збереження культурної 
спадщини та бібліотечних колекцій, що є унікальною частиною 
загальнонаціональної культурної спадщини України. Міністерство культури 
та інформаційної політики України створило ресурс для належного 
документування воєнних злочинів проти людяності та об’єктів культурної 
спадщини, скоєних армією росії. Вже з перших днів війни внаслідок
бойових дій постраждали будівлі бібліотек Чернігівської, Сумської, 
Харківської, Київської та інших областей. Українська бібліотечна асоціація 
також запустила ініціативу щодо збору даних про бібліотеки, що 
постраждали внаслідок війни, спільно з Благодійним фондом «Бібліотечна 
країна» фіксують пошкодження, яких зазнали бібліотеки від російсько-
української війни.

В умовах постійної загрози фізичного знищення будівель бібліотек 
питання збереження бібліотечних фондів потребує додаткової уваги. Крім 
заходів щодо переміщення та фізичного збереження, важливим є 
застосування сучасних цифрових рішень. Отже, важливими завданнями 
у збереження інформаційних ресурсів бібліотеки є підтримка та захист 
сайтів бібліотеки, заходи із кіберзахисту серверів бібліотек, підтримка 
електронного каталогу, систематичне резервне копіювання баз даних.

На знак підтримки України багато іноземних організацій діляться 
досвідом використання цифрових технологій у секторі культурної спадщини 
та пропонують допомогу у збереженні наших цифрових колекцій.

Університет культури в складі ініціативної групи (ГО ГраДеСвіт, 
неформальне професійне партнерство «Оцифрована спадщина», ГО Інститут
музейної справи і пам’яткознавства, ГО Агенція Європейських Інновацій) за 
підтримки міжнародної спільноти започаткував ініціативу щодо збереження 
культурної спадщини в цифровому форматі «Saving Ukrainian Cultural 
Heritage in Digital (SaveUCHdigital)», яка представила можливості, що 
надаються установам культурної спадщини від закордонних проєктів. 
Одним із проєктів на підтримку української культурної спадщини став 
Saving Ukrainian Cultural Heritage Online (SUCHO), який об'єднав волонтерів 
з усього світу. SUCHO використовує багато інструментів для створення 
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веб-архівів сайтів української культурної спадщини. Пріоритетом проєкту є 
веб-сайти, які розміщені на серверах в Україні чи Росії та які можуть бути 
знищені або атаковані хакерами. На даний час вони зберігають дані з сайтів 
бібліотек, музеїв та архівів України, але готові розширити колекцію до будь-
яких оцифрованих культурних матеріалів: історичних документів, 
рукописів, літератури, музики, театру тощо. Працівники бібліотек, архівів 
чи музеїв, що мають важливі адміністративні документи (наприклад, записи 
про збереження чи записи про надавців творів мистецтва, інформацію про 
відвідувачів театральних постановок), які вже існують у цифровій формі 
(PDF, DOCX, XLS, тощо), можуть отримати необмежений доступ для 
зберігання даних.

Ініціатива U-ART спрямована на архівістів, бібліотекарів, науковців 
України та їхніх наукових закладів, цифрові дані яких перебувають під 
загрозою знищення внаслідок воєнних дій тa російської окупації.

До складу ініціативи входять кілька дослідницьких установ Альбертського
університету – серед них Канадський інститут українських студій та Центр 
українського і канадського фольклору ім. Кулів. На відміну від SUCHO, які 
орієнтовані на збереження опублікованих сайтів, завданням є термінова 
організація безпечного збереження цифрових архівних та дослідницьких 
даних українських вчених і наукових закладів.

У квітні Національна бібліотека Франції звернулася до Українського 
інституту книги та інших інституцій з пропозицією про збереженню 
культурної спадщини. Французькі колеги пропонують поділитися описами 
колекцій, каталогами та іншими списками цінних і рідкісних документів для 
їх збереження та поширення, а також надають можливість цифрового 
притулку для віртуальних колекцій.

Важливим внеском у збереження інформаційних ресурсів є надання 
методичної допомоги від закордонних партнерів, поширення сучасного 
досвіду у галузі оцифрування колекцій, захисту даних, заходів із 
кібербезпеки тощо. Наприклад, Національна бібліотека Франції приготувала
матеріали для всіх типів консервації, які може якнайшвидше надіслати 
українським партнерам, також охоче надасть доступ до всіх видів 
навчальних матеріалів онлайн, особливо до тих, що пов’язані з планом 
евакуації задля збереження матеріальних чи цифрових колекцій. Проєкт 
4CH, крім надання доступу до своїх серверів для збереження даних, надає 
інструкційні матеріали щодо заходів екстреного оцифрування об’єктів 
культурної спадщини.

Отже, застосування закордонного досвіду, використання цифрових 
технологій дає можливість захистити інформаційні ресурси бібліотек та 
інших установ культурної спадщини, а також сприятиме подальшій 
цифровізації їх діяльності.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР БІБЛІОТЕКИ – РОЗШИРЕННЯ 
МОЖЛИВОСТЕЙ

Інформаційний простір – це сукупність інформації, яка має багаторівневу
структуру, яка за допомогою різноманітних компонентів системи інформації 
та зв’язку акумулює результати комунікаційної діяльності суспільства 
в певному організованому просторі. 

Поняття «інформаційний простір/сфера» сформувалося як результат 
еволюції сфер у геополітичному вимірі, що мають властивості й дають 
змогу розглядати їх як самостійні простори зі своїми ресурсами, 
структурою, межами та особливостями діяльності, взаємодії суб’єктів, які 
включають інформаційне забезпечення. Термін «інформаційний простір» 
застосовують, як правило, для позначення системи зовнішніх та внутрішньо 
організаційних потоків інформації, які, у свою чергу, можуть мати різні 
характеристики з погляду змісту, методів, передачі та інтенсивності обміну 
інформацією. Його також можна використовувати для позначення відповідної
сфери суспільної діяльності, охопленої певною системою потоків інформації [1].

Сьогодні пріоритетним напрямком є формування інформаційного 
простору, який буде являти собою не тільки традиційне надання доступу до 
інформаційно-ресурсної бази бібліотеки (бібліотечних фондів, документів 
різноманітних форматів – текстових, електронних, графічних, аудіо- та відео), 
а і використання нових можливостей доступу до інформації та впровадження
інноваційних форм роботи в бібліотечні процеси.

Нові реалії життя змушують пропонувати користувачам альтернативу 
у вигляді інформаційних джерел та нових технологій, які, завдяки зручності 
у користуванні, зберіганні та розповсюдженні, поступово витісняють 
традиційні носії [2]. Бібліотеки досить швидко розвиваються і модернізуються, 
перетворюючись з простого «місця зберігання та видання книг» в інформаційні
центри.

Популярність отримали імерсивні технології («immersive» з англ. 
Занурювати) – технології повного чи часткового занурення у віртуальний 
світ, а також різні види віртуальної та змішаної реальності[2].

До таких технологій належать:
- реальна реальність (Real reality, RR);
- доповнена реальність (Augmented Reality, AR);
- віртуальна реальність (Virtual Reality, VR);
- змішана реальність (Mixed reality, MR);
- 360-фото, відео.
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Хоча дані імерсивні технології є доволі складними, затратним за часом 
та дорого коштують при традиційних підходах, їх використання відкриває 
безліч нових можливостей у навчанні та освіті[2].

Використання різноманітних імерсивних технологій значно розширюють
можливості організації інформаційного простору бібліотеки. Застосування 
таких інновацій сприяє трансформацій бібліотеки в традиційному її 
розумінні в сучасні медіатеки, які є цікавими для читачів. 

Сучасна бібліотека не є традиційним книгосховищем, єдиним завданням 
якого було зберігання книг, надання доступу до літератури та в деяких 
випадках популяризація читання. Завданням сучасної бібліотеки є 
розповсюдження різноманітної інформації, донесення до суспільства 
інноваційних ідей, ознайомлення з досягненнями в науці і технологіях. 

Важливу роль сьогодні відіграють бібліотеки і в досягненні цілей 
сталого розвитку, що вимагає ознайомлення громадян з основними 
завданнями сформульованими українським урядом. Серед таких завдання є 
ощадливе використання енергоресурсів, збереження навколишнього середовища, 
розумне споживання, тощо. Такі теми здаються зрозумілими, але не досить 
повно розкриті для громадськості. Велику роль у досягненні цілей сталого 
розвитку відіграє співпраця бібліотек з різними установами, що розширює 
звичне поняття бібліотеки до інформаційного центру в якому можуть 
надаватись різноманітні інформаційні послуги зокрема в мультимедійному 
форматі.

Підходів до урізноманітнення та розширення можливостей бібліотек 
можна назвати безліч, але найбільш популярними і перспективними 
сьогодні є цифрові технології, це обумовлено швидким технологічним 
розвитком, який тягне за собою нові форми представлення інформації, нові 
підходи до навчання, нове сприйняття інформації як в окремих галузях, так 
і в суспільстві в цілому.

Поки що для громадян незмінним в роботі бібліотеки залишається її 
роль в освіті. Саме в період тотальної інформатизації, вільного доступу до 
мережевих інформаційних ресурсів, бібліотеки повинні частково 
перетворюватись на медійний інтернет ресурс. В такому випадку перед 
працівниками бібліотек відкриваються широкі можливості по створенню 
освітніх ресурсів, навчальних курсів, наданню доступу на навчальної, 
наукової та публіцистичної літератури. 

Важливим аспектом в роботі сучасних бібліотек є організація різноманітних 
виставок, відкриття галерей. І саме тут відкриваються можливості для 
використання VR/AR технологій. Такі виставки і галереї можуть пропонувати 
відвідувачам використовувати доповнену реальність для створення неповторної 
атмосфери різних історичних епох, використовуючи смартфон спостерігати 
як оживають герої картин, одягнувши окуляри віртуальної реальності 
повністю зануритись в інший світ. Також, цікавим рішенням сьогодення є 
віртуальні екскурсії, які можна здійснити не виходячи з дому.
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Отже, сучасний світ відкриває безліч можливостей для створення 
принципово іншої бібліотеки, яка буде цікавою відвідувачам, а її роль 
в суспільному житті значно зростатиме.
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