
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
 

 
 

 

 

«ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ  
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» 

 

 

Збірник тез 
V Міжнародної науково-практичної конференції 

30 вересня 2021 року 

 

 

 

КИЇВ – 2021 

  



2	

УДК 004:378(082)  
 
 
 

Адреса редакційної колегії: 
Факультет інформаційних технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
вул. Богдана Гаврилишина, 24, Київ, 04116, Україна 

 
 

Тези друкуються мовою оригіналу, 
відображають позицію автора, 

який несе відповідальність за зміст 
 
 
Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез 
доповідей і наук. повідомл. учасників V Міжнародної науково-практичної 
конференції (Київ, 30 вересня 2021 р.) / за заг. ред. В.Л. Плескач, І.І. Гарко, 
В.Л.Міронової – К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2021. – 288 с.  
 
 

Цей збірник містить тези учасників V міжнародної науково-
практичної конференції «Прикладні системи та технології в 
інформаційному суспільстві», яка проводилась 30 вересня 2021 року на базі 
факультету інформаційних технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.  

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 
Основною метою конференції є вирішення актуальних проблем 

розвитку прикладних інформаційних систем у цифровій економіці, захисту 
даних зазначених систем, а також перспективних технологій в 
інфокомунікаційних системах, сучасній освіті та правових аспектів в 
інформаційно-комунікаційних технологіях. 

Подані матеріали містять методологічні та методичні підходи, які 
можуть заслуговувати на увагу широкого кола фахівців.  

 
 

УДК 004:378(082) 
 
 
 
 

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Факультет інформаційних технологій, 2021 

  



3	

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 

Андон Пилип Іларіонович – академік НАН України, доктор фізико-

математичних наук, директор Інституту програмних систем НАН України, 

голова; 

Баранов Георгій Леонідович – доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного 

транспортного університету; 

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович – доктор економічних наук, 

професор, академік УАН, АТН України, завідувач кафедри економіки, 

обліку та фінансів інституту післядипломної освіти НУХТ; 

Глушкова Віра Вікторівна – кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник, Інститут кібернетики імені 

В.М. Глушкова НАН України; 

Дивак Микола Петрович – доктор технічних наук, професор, декан 

факультету комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського 

національного економічного університету; 

Жадько Костянтин Степанович – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки підприємств Університету митної справи та 

фінансів, м.Дніпро; 

Затонацька Тетяна Георгіївна – доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  



4	

Каптур Вадим Анатолійович – кандидат технічних наук, проректор з 

наукової роботи Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова; 

Козленко Микола Іванович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри інформаційних технологій Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника; 

Лахно Валерій Анатолійович – доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; 

Левашенко Віталій – кандидат технічних наук, професор, технічний 

університет, м.Жиліно; 

Панасюк Ігор Васильович – доктор технічних наук, професор, академік 

Академії інженерних наук України та Української технологічної академії, 

директор Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних 

технологій, завідувач кафедри теплоенергетики, ресурсоощадності та 

техногенної безпеки Київського національного університету технологій та 

дизайну; 

Плескач Валентина Леонідівна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри прикладних інформаційних систем факультету 

інформаційних технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

Пурський Олег Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри комп’ютерних наук Київського національного 

торговельно-економічного університету; 

Пєтухов Іван Михайлович – президент ІТ компанії «Адамант», віце-

президент УСПП з питань науки та інформаційних технологій, голова 

Правління громадської спілки «Національна асамблея України»; 



5	

Сайко Володимир Григорович – доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри прикладних інформаційних систем факультету 

інформаційних технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

Семенченко Андрій Іванович – доктор наук з державного управління, 

директор Інституту вищих керівних кадрів Національної академії 

державного управління при Президентові України; 

Стрижак Олександр Євгенійович – доктор технічних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала 

академія наук України»;  

Субач Ігор Юрійович – доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації 

Національного технічного університету України «КПІ імені Сікорського»; 

Унковська Тетяна Євгенівна – доктор економічних наук, професор, 

директор Експертно-аналітичного центру «Оптима»; 

Устименко Василь Олександрович – доктор фізико-математичних наук, 

професор, університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща; 

Щербань Володимир Юрійович – доктор технічних наук, професор, 

академік Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем, завідувач 

кафедри комп’ютерних наук та технологій Київського національного 

університету технологій та дизайну, лауреат державної премії України в 

галузі науки і техніки; 

Romanas Tumasonis – доктор технічних наук, професор, декан факультету 

електроніки та інформатики Вільнюського університету прикладних наук 

  



6	

ЗМІСТ 

Баранов Г.Л., Комісаренко О.С. Перспективи інформаційно-

комунікаційних засобів транспортних систем...............................................11 

Бутенко К.О., Пирог М.В. Методи аналізу мережевого трафіку...............21 

Бучик С. С., Хоменко О. В. Прикладна програма приховування текстової 

інформації в аудіофайлах.................................................................................27 

Ващіліна О.В. Застосування алгоритмічної мови AMPL до розв’язання 

задач оптимізації...............................................................................................33 

Вдовиченко В.В. Використання технологій доповненої реальності та 

машинного навчання для розпізнавання об’єктів..........................................40 

Волнянська Є.Б. Нормативно-правові аспекти регулювання е-комерції..44 

Гнатієнко Г.М., Гнатієнко В.Г., Рімек А.Є. Математичне забезпечення 

системи тестування з використанням закритих запитань.............................51 

Голотюк В.М., Пирог М.В. Переваги використання робототехнічних 

комплексів у машинобудуванні.......................................................................58 

Давидько С.В., Жадько К.С. Реакція традиційної банківської системи на 

активний розвиток фінтеху в Україні..............................................................62 

Даков С.Ю., Малишев К.Е. Логування дій в інформаційних системах з 

використанням технології Blockchain.............................................................66 

Данилевич Н.С., Рудакова С.Г., Щетініна Л.В. Діджиталізація HR-

процесів в умовах цифрової економіки...........................................................69 

Дубов Д.В., Олексюк Л.В., Потій О.В., Семенченко А. І. Експертна рада 

з інформаційної безпеки та кібербезпеки як демократичний інноваційний 

інструмент державно-приватної взаємодії......................................................75 



7	

Зозуля О.Л., Гнатієнко Г.М., Домрачев В.М., Сайко В.Г., Філіппов О. 

Використання патернів зображення для оцінки ступеня пошкодження 

врожаю шкідниками..........................................................................................80 

Іванчук В.С., Пирог М.В. Структура сучасних ринків економіки 

інфокомукаційних послуг.................................................................................83 

Карпець Е.П., Глушкова В.В. Задача кількісної оцінки впливу заходів 

смарт-спеціалізації на інноваційну трансформцію регіонів.........................89 

Кілієвич О.І. Державна політика цифрового розвитку як новий напрям 

інноваційної політики в умовах цифровізації економіки та інформатизації 

суспільства.........................................................................................................95 

Козловський В.В., Яковів І.І., Бойко Ю.П. Побудова низькочастотних 

еквівалентних схем відрізків неоднорідних ліній передачі........................103 

Косован І.І., Гарко І.І. Аналіз зображень на основі інтегральних 

перетворень......................................................................................................107 

Котельницький Д.О., Плескач В.Л. Програмна система автоматизації 

ресторанного бізнесу.......................................................................................113 

Краснощок В.М., Шестак Я.І. Типи індексів в популярних СУБД.........118 

Криволапов Я.В. Застосування модіфікованного симплекс-методу для 

вирішення задач ідентіфікації систем при вирішенні практичних завдань 

щодо оптимізації при наявності обмежень...................................................123 

Кривонос М.О., Кривонос О.М. Приклад реалізації задачі з 

використанням багатопоточності мовою C#................................................131 

Кубик В.О., Толюпа С.В.  Багатофакторна автентифікація з 

застосуванням біометрії як метод захисту об’єктів критичної 

інфраструктури................................................................................................135 



8	

Наконечний В.С., Петренко А.І. Наріжні камені побудови ефективної 

кібербезпеки в системі інтернету речей........................................................142 

Новіцька Т.В. Сучасні освітні технології у контексті підготовки фахівців 

спеціальності «Середня освіта (Математика)».............................................151 

Павелко Т.М. Архітектура системи управління компактними смарт 

зарядними станціями для засобів індивідуальної мобільності...................154 

Панасюк І.В., Кузнєцова О.О. Віртуальні лабораторії в інженерній освіті: 

сучасні тенденції.............................................................................................157 

Панасюк О.І. Медичні інформаційні системи для поліклініки: сучасні 

програмні рішення..........................................................................................163 

Пантьо І.І., Міронова В.Л. Аналіз можливостей проведення скринінгових 

досліджень шийки матки за допомогою комп’ютерного зору....................166 

Півторак К.С., Пирог М.В. Використання чат ботів та віртуальних 

асистентів для покращення якості освіти.....................................................173 

Прищепа В.В., Пирог М.В. Технологія індивідуалізованої підготовки 

фахівців у галузі інфокомунікацій на основі математичного 

моделювання....................................................................................................178 

Пурський О.І., Кузнецов О.Ф. Програмно-апаратні рішення для 

торговельних інформаційних систем............................................................185 

Рогушина Ю.В. Основні компоненти семантичних технологій...............191 

Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Прийма С.М., Строкань О.В. 

Онтоорієнтована система AdvizOnt: валідація неформального й 

інформального навчання в аграрному секторі на основі семантичного 

аналізу компетенцій........................................................................................201 

Савченко С.В., Волошин І.В., Домрачев В.М. Система аналізу 

індикаторів раннього попередження погіршення фінансового стану 

юридичних осіб...............................................................................................210 



9	

Сайко В.Г., Домрачев В.М., Наритник Т.М., Наконечний В.С. Аналіз 

напрямків підвищення ефективності управління енергетичним потенціалом 

радіоліній 5G в діапазоні вкрай високих частотах......................................216 

Селіванова А.В., Самойленко Г.Т., Філімонова Т.О., Берестовенко О.І. 

Інформаційно-телекомунікаційна структура інформаційного 

середовища.......................................................................................................223 

Толюпа С.В., Браіловський М.М., Штаненко С.С., Томнюк Н.М. 

Модель системи протидії інформаційно-руйнівним впливам на 

інформаційні мережі.......................................................................................226 

Толюпа С.В., Бучик О.С. Метод «пісочниць» – ефективний засіб протидії 

атакам «0»-дня.................................................................................................234 

Толюпа С.В., Лукова-Чуйко Н.В., Вербовий Д.М., Шумський А.С. 

Застосування інтелектуальних методів в системах виявлення 

вторгнень..........................................................................................................238 

Трішина А.О., Третиник В.В. Побудова моделі регресії для 

прогнозування відвідуваності веб-сайту.......................................................245 

Чаплінський Ю.П., Субботіна О.В. Застосування онтологій та контексту 

в системі безпеки продуктів харчування......................................................251 

Шабатін П.Є., Пирог М.В., Гарко І.І. Проектування   та   розроблення 

веб-застосунку      моніторингу       стану           розповсюдження              

SARS-CoV-2/COVID-19..................................................................................257 

Fesenko A., Ponomarenko Y., Kotov M., Rudenko K. Data transfer 

technologies between password managers........................................................263 

Kozlenko M. Machine learning with cloud platforms......................................266 

Khrystova A. Use of applied information systems for control and management 

of small and medium-sized businesses at once by several partners or an owner in 



10	

a pandemic conditions. Planning of own information system for this 

purpose..............................................................................................................270 

Shmatko V., Brailovskyi M. Forecasting cyberimpact on information sector of 

the state as a preventive method of protection against cyberwar......................277 

Zatonatska T.,   Pashkevych Ye.   Use     of     data   science    tools   in          

e-commerce.......................................................................................................283 

  



11	

Баранов Г.Л., Комісаренко О.С.  

Національний транспортний університет,  

м. Київ, Україна 

 olenakomisarenko@ukr.net  

 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ 

ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

 

Запропоновано визначення сутності, особливості, специфіку понять 

«алгебраїчна система науково-методичного апарату», які забезпечують 

новизну наукових результатів при розв’язанні актуальних проблем 

аспектів за сучасних і майбутніх потреб і завдань розвитку техніки і 

технологій інноваційного інформаційно-комунікаційного забезпечення 

(ІКЗ) цифровізованого суспільства, що функціонує у єдиному просторово-

часовому континуумі (ПЧК). Надано обґрунтування умов подолання 

ризиків і невизначеності теоретичного прогнозу та практичної 

значущості майбутніх реальних об’єктів за замовленнями ІКЗ. 

Ключові слова: потреби, множини, ресурси, проблеми, задачі, 

апарат, засоби, обґрунтування, управління, моделювання, результати, 

інновації. 

The definition of the essence, features, specifics of the concepts "algebraic 

system of scientific and methodical apparatus" which provide novelty of 

scientific results at the decisions of actual problems of aspects at present and 

future needs and problems of development of technics and technologies of 

innovative information and communication maintenance (ICZ) of the digitalized 

society is offered. Operating in a single space-time continuum (PCC). The 

substantiation of conditions of overcoming of risks and uncertainty of the 

theoretical forecast and practical significance of the future real objects under 

the orders of ICZ is given. 
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substantiation, management, modeling, results, innovations. 

 

Актуальність подальшого розвитку сучасного та реформованого до 

майбутнього прогнозного стану інформаційно-комунікаційного 

забезпечення (ІКЗ) України разом з провідними державами світу вимагає 

завчасно оцінювати невизначеність (ризиків і факторів впливу 

взаємодіючого природного середовища – ВПС – дійсно незалежного) 

параметрів у межах інноваційних техніко-технологічних рішень (ТТР) для 

реальних визначальних оригінальних об’єктів, замовлених техногенно-

природних комплексів (ТПК) поліергатичних виробничих організацій з 

метою задоволення потреб у вигляді послуг, продуктів, товарів за 

критеріями та регламентами [1,2]. 

Глобалізація розподілу різноманітних функцій у межах ноосфери 

планети Земля за прогнозними програмами [1,2] суттєво змінює наукові 

парадигми стосовно їх цінностей чи аспектів життя: твердих тіл, 

біорізноманіття, людини, цивілізованого та цифровізованого суспільства 

[1-3]. Останні роки ХХІ століття свідчать, що головні цілі науки це вже не 

пошук істини пізнання на благо людства. Увагу більше зосереджено на 

глобальних проблемах: можливих катастрофах; безпеці екології; зміни 

клімату; економіки; ризикам загибелі планети; потребам космічного 

переселення; створення інноваційних матеріалів, машин, ТПК [3-5]. Нова 

сучасна характеризація науки визначає потреби подальшого розвитку ІКЗ 

за правилами аксіології та парадигми [3]. Парадигмальна наука – це 

накопичування нових знань, підвищення та поглиблення обізнаності 

стосовно реальних об’єктів, процесної динаміки, явищ у цілісній системі. 

Новий термін лише характеризує, що у кожній системі (майже 

незвичайний об’єкт дослідження) поняття об’єднані одним загальним 

принципом, який названо парадигма: структура, функція, організація, 
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технологія, управління. Відповідно для подолання ускладнень дослідження 

майбутніх складних динамічних систем (СДС) [7] праця окремих вчених 

чи інтелектуальних агентів системи (ІАС) поєднана ІКЗ у відповідних 

ПЕВО. Поняття парадигми першим застосував Т. Кун [8] та 

характеризував 28 визначень для розуміння сутності науки та механізмів її 

функціонування. З розвитком інтелектуалізації суспільства засобами 

глобального поширення інтернет та завдяки ІКЗ персональних програмно-

апаратних комплексів (ПАК) потрібно: зазначити сутність, особливість та 

специфіку робочих понять «алгебраїчна система» та «науково-

методологічний апарат»; надати формальні засоби для розв’язання 

актуальних проблем ІКЗ за потреб інноваційного створення, побудови та 

експлуатації майбутніх ІКЗ ТПК ПЕВО; обґрунтувати за рахунок чого нова 

парадигма науки як науково-методичний апарат забезпечує отримання 

нових інноваційних результатів теоретичного рівня розвитку наукової 

спеціалізації; означити чому запропонована концепція відповідає 

багатокритеріальним цінностям. Практична значущість перспективних 

результатів наукового (парадигмального [3]) дослідження оцінюємо за 

пріоритетами: конкурентна перевага; ресурсоефективність; гарантована 

живучість. У єдиному просторово-часовому континуумі (ПЧК) [8] для 

поки ще повністю не визначених й тому значно ризикованих проектів, де 

вимоги є першочерговими до: надійності, функціональної стійкості, 

безпеки життя, економіки функціонування цілісної відповідної системи. 

Наприклад, для ТПК (інфраструктурних споруд, машин, механізмів 

технічних й технологічних засобів ІКЗ [1, 2, 4, 6]) обов’язковими є вимоги 

ІКЗ до нового рівня при нових умовах конкурентного існування. Широко 

відомі засоби сучасного комп’ютерного моделювання майбутніх СДС, що 

реагують й змінюють визначальні параметри ІКЗ, що адаптуються під 

реальними впливами гетерогенних факторів ВПС. Науковий опис звичайно 

застосовує принципи: лінгвістики мов; логіки; теорій пізнання, цінностей, 
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оцінювання, вимірювання, синергетики [8]. За правилами сучасної 

парадигми [3] в наукових збірниках України [6] та у міжнародних 

публікаціях нові наукові досягнення описують завдяки різним розділам 

математики з використанням математичних енциклопедій, довідників, 

словників [6-8] тощо. Стосовно реальних об’єктів наукового дослідження 

за потреб ІКЗ та прогнозування динамічних, кінематичних, статистичних і 

техніко-економічних показників найбільш частіше були використані 

математичні теорії: алгебри, множин, графів, математичних моделей, 

логіки, статистики, алгоритмів і програмування тощо. Тому нагадуємо 

визначення поняття алгебраїчна система у вигляді формального опису [6-

8]. 

A = M,α, F , (1) 

де  M  – множина елементів об’єкту математичного дослідження, α  – 

множина логічних (предикативних) правил для доведення істини, F  – 

множина операцій та функцій для розв’язання чи перетворення, 

фільтрація, упорядкування вхідних даних, наприклад, у цільові результати. 

Згідно з формальними означеними еквівалентами 𝑦! = 𝑓! 𝑥! 𝜖𝐹, ∀𝑖 = 1,𝑛. 

У наших дослідженнях парадигма поняття «алгебраїчна система А» у 

конкретних описах враховує теорію відносності А. Ейнштейна та 

обмеженості К. Геделя шляхом пояснення конкретної сфери застосування, 

але не за оцінками значної степені (−∞,+∞)  абстрактності, 

універсальності. Тому для зняття теоретичних можливих парадоксів 

обмежень введено описи нерівностей:  

𝑥!"# ≤ 𝑥 ≤ 𝑥!"# , ∀𝑥𝜖𝑋𝜖𝐴. (2) 

Таким чином, будь-який елемент х, наприклад, 𝑥! = 𝑥! = 𝑥!, іноді 

потребує пояснень. Завдяки індексам можливо однозначно пов’язати 

символ 𝑥! з кортежом А. Граничні обмеження (додатковий опис пояснень 

𝑥!"#𝜖𝑥!"#  та 𝑥!"#𝜖𝑥!"# ) конкретизують шляхом застосування ознак: 
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міжнародної метричної системи, масштабів, розмірності конкретного 

параметру. Всі додаткові описи робимо за допомогою лінгвістичних 

правил звичайних та спеціальних мов [8] у цій науковій сфері. Технологія 

сучасної цифровізації для ПАК та ІКЗ мереж застосовують поняття 

«кортеж» як послідовність компонентів у конкретному описі. Математична 

предикативна логіка забезпечує початкові умови для переходу між різними 

ергатичними мовами спілкування. Наприклад, від сфери реальних, 

оригінальних об’єктів до області зображень формальних алгебраїчних 

систем А (1), де далі алгоритмічними засобами та застосуванням ПАК 

розв’язують конкретні задачі та отримують відповідні результати у 

математичному уніфікованому вигляді. Цей опис засобами ПАК можна у 

зворотному напряму перетворити у факт повернення в область оригіналів 

зрозумілої, однозначної інтерпретації. Але сама природна багатозначність 

базових слів і множинність їх тлумачень не означає, що інші дослідники, 

експерти, представники ІАС ПЕВО однаково інтерпретують цифровий 

друк у символьній мові [8]. Вузька спеціалізація наукових працівників 

формують «вузьку» особисту сферу суспільно-групового розуміння без 

зайвих, деталізованих пояснень за замовчуванням «Ок!». Саме відомий 

метод «мозкового штурму» у межах групового ретельного обговорення за 

правилами наукової парадигми [3,6] цієї наукової школи забезпечує 

швидкість покращення якості отриманих лінгвістичних результатів для 

подальшого розширеного застосування ІКЗ у суспільстві та міжнародній 

науці. Декомпозиція 𝐴(𝑀,𝛼,𝐹)  дозволяє окремо формальним чином за 

предикативними правилами логіки отримувати якісні моделі 𝐴!"(𝑀,𝛼), а 

також базові, уніфіковані методи 𝐴!Е(𝑀,𝐹). Ці окремі наукові теоретичні 

результати мають власні оцінки цінності у науці [2]. Їх накопичування 

здійснюють за інформаційними технологіями у відповідних базах знань з 

відповідною груповою спеціалізацією та описами ефективних застосувань 

у конкретних типових задачах перспективного зв’язку. Відомі багато 
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платформні бібліотеки, що підтримують відповідні операційні системи. 

Наприклад, обчислювальна математична бібліотека Intel Math Kernel 

Library (Intel MKL) забезпечує для досліджень багатьох потоків 

застосовувати математичні функції з назвами BLAS, LAPACK, 

ScaLAPACK, Солвер. Рекомендовано виконувати векторні функції, 

перетворення Фур’є для розріджених моделей СДС. За потреб можливе 

використання пакетів: IntekR Parallel Studio XE; IntelR Cluster Studio XE; 

Intel C++Composer XE; IntelR Fortran Composer XE та інші. Адаптація СДС, 

ресурсоефективний прогноз безпеки та випробування неможливі без 

відповідно комплексних досліджень з розв’язками складної задачної 

системи [8].  

Тому потрібна, як доводить практика, відповідна наукова парадигма 

у вигляді спеціального [6-8] науково-методичного апарату (НМА). Слід 

підкреслити, що створення нових, інноваційних, майбутніх об’єктів 

обумовлює одночасно й новизну саме на теоретичному рівні. Будь-який 

об’єкт особливо за теоретичними ознаками розвиненої науки [8] існує, як 

новий, якщо до цього факту він не був теоретично (формально, символьно, 

деталізовано) описаний стосовно інновацій: аспектів; матеріалів, 

елементів, конструктивів, блоків, модулів, комплексів, підсистем ІКЗ. 

Кожна Авідо (авторська ідея дієвого об’єкта за категорією інновація) 

захищається окремими документами на авторське право у вигляді: 

свідоцтва, технологій, патентів щодо реалізацій перспективних ІКЗ. 

Елементами новизни об’єкта та Авідо у науковому сенсі є кортеж: 

𝐻 = (𝑆,𝑃,𝑅), (3) 

де  S – нова назва – опис оригінального об’єкта та його множинний 

склад з відомих та поки ще невідомих за функціональністю застосування 

компонентів; 𝑃  – множина опис параметризованих властивостей та 

показників її функціонально визначеної якості; 𝑅 – множина опис парних 
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зразків, що характеризують сутність, особливість, специфіку конкретних 

відношень у межах реалізації означених у науці процесів. 

Слід підкреслити, що лише зростання кількості відомих елементів у 

конкретному ПЧК ІКЗ обумовлює одночасно й новизну (яка формується 

при порівняннях з відомими існуючими аналогами, прототипами, 

зразками) [8]. Виникає нова якість унаслідок інноваційних відношень за R 

оцінками. Ситуації динамічного та, як правило, нелінійно змінюють 

відповідні контрольовані показники технічних і технологічних об’єктів 

інноваційних ТПК. Принцип лінійності для математичних моделей не 

тотожний для неоднорідних оцінок (5). 

𝐴 = 𝑎!!
!!! ≠ 𝛼!"𝑋!"!

!!!
!
!!! , ∀ 𝛼!!

!!! = 1, m<n. (4) 

Наприклад, А – інтегрована вартість цілісного вибору з 𝑎! 

складовими, вартість перспективного елемента, що витрачає ресурс 

системи. Новизна виникає за рахунок теоретичних результатів 

раціональної декомпозиції методом аналізу 𝑎! елементів синтезу групової 

та ієрархічної спецілізації у 𝑗 − 𝑥 блоках чи компонентах єдиного ПЧК для 

цілісного оригінального об’єкту ІКЗ. Об’єктивна парна реальність 

факторів ВПС та їх активної участі на зовнішніх, контактних за 

граничними поверхнями форм твердих, конструктивних тіл обумовлює 

відповідну адекватну реакцію внутрішнього складу СДС шляхом 

перехідних гетерогенних процесів адаптації [5-7]. Нова парадигма 

наукового дослідження Авідо для майбутніх замовлень ІКЗ означає 

формалізацію відношень вже на первинному початковому рівні 

перетворення проблемних ситуацій у задачну систему [7], а для кожної 

тематичної задачі формування (опис, визначення, доказ, прийняття ТТР) 

відповідно нової (1) алгебраїчної підсистеми [8]. У наслідок реального 

необмеженого у часі цілісного, незалежного, нестаціонарного, 

неоднорідного ВПС за парадигмою двоїстості [8] існує (інакше не буде 
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результату) науково-методичний апарат НМА. Згідно із запропонованою 

схемою до складу НМА входять відомі наявні засоби наукових досліджень 

(internet, ПАК, бібліотеки операційних систем і застосунків 

спецпризначення, бази знань, бази даних, лінгвістичні та пошукові 

компоненти інформаційних технологій). За методами аналогії, подібності 

та теорії розмірності метрологічних вимірів [7] невідомі інноваційні факти 

(не завершена робота ПЕВО) змінюють функціонування ІКЗ. Наукова 

парадигма цифровізації, застосування штучного інтелекту на базі 

створення цілеспрямованих алгебраїчних систем (1) дозволяє адекватно, 

достовірно, раціонально синтезувати інноваційний НМА. Застосування 

відповідно до заданих замовлень та результатів цілеспрямованих 

спостережень запропонованих засобів НМА гарантує у процесах 

самоорганізації та мінімізації похибок e(t) отримання нових знань, 

закономірностей прогнозів існування у певних умовах нових явищ 

функціонування ІКЗ за інноваційними замовленнями. Покроковий 

самоконтроль та достовірна науково доведена оцінка похибок e(t) 

забезпечує у циклах управління приймати рішення «чи вже отримано 

кінетичні цільові результати, які можливо оприлюднити як новий 

інтелектуальний (творчий, теоретичний, методологічний) продукт». 

Зрозуміло, що коли 0 < 𝑒! 𝑡 < 5% , то застосовуємо засоби НМА у 

межах окремого налаштування для наступного чергового пізнавального 

процесу структурно-функціонального моделювання ІКЗ у нових умовах 

лінгвістичного опису (уточнення, набуття коректності) джерельних даних 

СДС [3]. Гетерогенність та багатокритеріальність нових задач лише 

впливає на швидкість отримання нового [1, 5] знання. Накопичування 

рівня обізнаності та працездатності ІКЗ для ПАК1, ПАК2, ПАК3 займає 

значно тривалий час. Для мінімізації запізнення необхідно та достатньо 

кодування символів, а також лінгвістично-мовної однозначності понять 

[8]. Символьні зображення циркулюють у багатопотокових реалізаціях 
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процесів моделювання за регламентними правилами [6-8] випробування, 

сертифікації, стандартизації нових об’єктів ІКЗ для транспортних систем 

за майбутніми потребами цивілізованого суспільства. 

Висновки. Запропоновано застосування лінгвістичної та структурно-

функціональної візуалізації еквівалентності єдиного поняття НМА 

«науково-методичний апарат». Він, по-перше, однозначно фіксує символи 

мовних описів у природній сфері ІКЗ оригіналів – об’єктів Всесвіту, а по-

друге,  закріплює наукову двоїстість у штучній специфічній сфері 

алгебраїчних систем у вигляді відповідних також однозначних кодів 

доказу та апробації теорії у адекватній науковій сфері математичних 

зображень функцій перспективних ІКЗ. Обґрунтовано збереження 

необхідної й достатньої повноти різноманіття множинних (комбінаторних) 

описів проблем ІКЗ. Мовні процедури у області оригіналів мають дві 

частини, відомого та поки ще невідомого. Означена названа Авідо за 

критеріями існування у майбутньому різноманітті єдиної науки (теорії та 

множинної практики) та у межах єдиного завдання ПЕВО для завчасного 

отримання нових наукових результатів ІКЗ. Доведено гарантування 

нормативів інтегрованих показників якості, безпеки, функціональної 

стійкості, економічності нових СДС у визначених для ІКЗ умовах ТПК. 

Завдяки новому НМА з властивостями упередженого, прискореного, 

завчасного, повного моделювання майбутніх техніко-технологічних 

процесів експлуатації об’єктів ПЕВО отримані описи: замовлень, 

передбачених впливів ВПС, ресурсів ІКЗ та ефективності їх застосування. 

Апробовано застосування нового науково-методичного апарату (від 

авторської ідеї Авідо до майбутнього масштабного виробництва ІКЗ). 

Доведена ефективність засобів двобічних перетворень кортежних описів 

на кожному етапі цілеспрямованого процесу мінімізації контрольованої 

похибки 𝑒! 𝑡  по кожному визначальному критерію синтезу додаткових 

інноваційних вимірювань, блоків оцінювання й прийняття рішення, що 
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забезпечують ІКЗ глобальну двоконтурність конструктивних техніко-

технологічних каналів завдяки реалізації та адекватному коригуванню та 

відновленню рівнів гарантованої ресурсоефективності в цілому на 

перспективний термін функціонування ІКЗ. 
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ 

 

Network traffic analysis is a method of detecting viruses and malicious 

programs of various types, based on checking data passing through network 

nodes or through data transmission channels. Today, networks are developing 

very actively, and therefore system administrators need to secure the network 

itself and users by analyzing network traffic. It is extremely important that 

administrators know and be able to manually manage the various types of traffic 

that travels through the network. 

Keywords: networks, traffic, neural networks, traffic analysis, wireshark, 

statistical analysis methods. 

 

Моніторинг мережі – дуже важлива складова її ефективного 

менеджменту. За допомогою нього системні адміністратори мають змогу 

отримувати інформацію про мережу, яку враховують при плануванні 

масштабування та розширення мережі, визначенні та усуненні відмов, 

розрахунку витрат тощо. 

Головна задача адміністраторів – постійне підтримання 

безперебійної роботи мережі. У випадку, якщо якась частина мережі стане 
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недоступною навіть на короткий проміжок часу, це може негативно 

відобразитися на роботі компанії та її складових. Саме тому мережевий 

моніторинг – складна та кропітка задача, яка складає велику частину 

роботи системного адміністратора. 

Необхідно визначитися з поняттям аналізу мережі. Аналіз мережі – 

процес захоплення трафіку та його аналізу для визначення його типу та 

можливих проблем у ньому. 

Основні області практичного використання аналізу мережевого 

трафіку: 

• безпека мережі (завчасне виявлення потенційно шкідливого або 

небезпечного трафіку); 

• класифікація трафіку (застосунки або протоколи); 

• виявлення та усунення роботи мережі (відмови або 

перевантаження); 

• тестування мережі. 

Існує багато способів для моніторингу та аналізу мережевого 

трафіку. Кожний з методів застосовується для конкретної сфери та 

направлений на вирішення визначених питань. 

Програма-аналізатор трафіку. Найбільш простим та доступним 

способом аналізу мережевого трафіку програми-аналізатори. Програма 

аналізатор – програма (також існують програмно-апаратні комплекси) для 

перехоплення і аналізу мережевого трафіку. Після перехоплення пакетів 

даних програма розшифровує їх та дозволяє користувачу прочитати їх 

вміст, тим самим роблячи можливим перехоплення та аналіз трафіка по 

всій мережі. Варто зазначити, що така програма може проводити аналіз 

тільки своєї мережевої карти, тож програма проаналізує тільки той трафік, 

який пройшов через пристрій з програмою. Гарним прикладом такої 

програми є Wireshark. Wireshark (спочатку відома як Ethereal) – програма-
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аналізатор трафіку для комп'ютерних мереж Ethernet і деяких інших. Має 

графічний користувальницький інтерфейс [1] (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Графічний інтерфейс програми Wireshark 

 

Хоча програма є безкоштовною, вона вміє будувати програми 

помилок мережі, фільтрувати пакети, перехоплювати голосовий трафік та 

показувати вміст пакетів з даними. Варто зазначити, що для великих 

компаній дана програма не підійде через те, що аналізує трафік тільки з 

мережевої карти пристрою, на якому встановлена. 

Статистичні методи. Варто визначити декілька основних методів 

аналізу трафіку на основі математичних моделей. 

• марківська модель системи; 

• модель мережевого трафіку фрактальним броуновським рухом 

• моделювання часових рядів: 
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o Модель авторегресії. 

o Модель ковзного середнього. 

o Модель авторегресії ковзного середнього. 

o Модель сезонних ефектів. 

Ми розглянемо загальне моделювання часових рядів. 

При побудові моделі часових рядів використовується 

експериментальна функція, через що потребується менше припущень, і, як 

результат, більш точно зображується сама мережа. Цей метод є точним 

через те, що в основі його є експериментальні дані. 

Математична модель описує потік інформації залежно від моменту 𝑡. 

При статистичному аналізі часових потоків інформації необхідно 

здійснити виділення тренду та виділення періодичних складових – 

коливань відносно тренду з деякою регулярністю, аналіз випадкового 

компонента. 

Математичний опис охоплює одну з подібних складових, або їх 

суму. Для такого показника, як навантаження каналів, запропоновано таку 

модель, яка охоплює три складових: 

 𝑌 𝑡 = 𝑓 𝑡 + 𝑔 𝑡 +  𝜀 𝑡 , 

де 𝑓 𝑡  – тренд,  це функція, що повільно змінюється у часі, що описує 

зміну середньодобових завантажень за інтервали часу що більші, ніж 

добова періодичність; 𝑔 𝑡  – періодична складова, яка може бути описана 

кінцевим рядом Фур’є, що збудовано за  експериментальними даними 

величин завантажень телекомунікаційного каналу; 𝜀 𝑡  – випадкова 

послідовність, відносно якої роблять припущення щодо рівності нулю її 

математичного сподівання: 

𝑀 𝜀 𝑡 = 0. 

Моделювання тренду може проводитися за допомогою розроблених 

методів регресійного аналізу. Властивості та характеристики випадкової 
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послідовності 𝜀 𝑡  вивчаються за допомогою класичних методів 

математичної статистики і методів аналізу випадкових послідовностей [2]. 

Метод з використанням нейронних мереж. Штучна нейронна 

мережа є одним з підходів технології створення інтелектуальних систем, 

заснованих на імітації поведінки людського мозку. Існує велика кількість 

різних конфігурацій нейронних мереж з різними принципами 

функціонування. Для реалізації системи виявлення атак можна 

використовувати багатошарову повнозв’язну нейронну мережу 

(багатошаровий персептрон), в якій кожен нейрон довільного шару 

пов'язаний з усіма нейронами попереднього шару [3]. 

 
Рисунок 2 – Багатошаровий персептрон 

 

Багатошаровий персептрон містить три типи шарів нейронів: 

вхідний, прихований і вихідний (рис. 2). Кожен нейрон мережі має гладку 

нелінійну функцію активації. Багатошарові нелінійні нейронні мережі 

дозволяють формувати більш складні зв'язки між входами і виходами, ніж 

одношарові лінійні. Доведено, що тришарова нейронна мережа з одним 

прихованим шаром може бути навчена апроксимувати із довільною 

точністю будь-яку безперервну функцію [4]. 



26	

Для побудови нейронної мережі з нормальною узагальнюючою 

здатністю необхідно визначити міру Вапніка-Червоненкіса для даної 

топології нейронної мережі: 

2
𝐾
2
𝑁 ≤ 𝑉𝐶𝑑𝑖𝑚 ≤ 2𝑁! 1 + 𝑙𝑔𝑁! , 

де 𝑁 – розмірність даних на вході; 𝐾 – кількість нейронів в 

прихованому шарі; 𝑁!  – загальна кількість ваг мережі; 𝑁!  - загальна 

кількість нейронів мережі. 

Щоб запобігти «перенавчанню» нейронної мережі розмірність 

(кількість нейронів) прихованого шару повинна бути нижче або дорівнює 

розмірності навчальної вибірки [5]. 

Для вибору засобу для аналізу мережевого трафіку треба в першу 

чергу звертати увагу на обсяги, необхідний результат і точкові показники. 

Для аналізу трафіку в невеликої або домашньої мережі підійдуть 

програми-аналізатори. Для аналізу мережевого трафіку рівня підприємства 

варто звернути увагу на статистичні методи або / та нейронні мережі, 

"розумні" і гнучкі системи, які можна розвивати і налаштовувати під 

потреби та вимоги з аналізу. 
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ПРИКЛАДНА ПРОГРАМА ПРИХОВУВАННЯ ТЕКСТОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ В АУДІОФАЙЛАХ 

 

Audio file steganography can be used as an effective and efficient method 

to hide messages. In this article an approach for hiding secret text message in 

audio is presented, combining steganography and cryptography. 

Steganographic information security system is implemented using Microsoft 

Visual Studio 2019 C++. The Least Significant Bits (LSB) technique, one of the 

most common and basic methods of steganography, is used as an algorithm for 

steganographic transformation. In addition, cryptographic protection has been 

added to increase the robustness of the proposed steganographic algorithm.   

The Mean squared error (MSE), Normalized mean square error (NMSE) was 

used to calculate the quality of output audio file which shows the effectiveness of 

the technique described. In addition, NIST-test was used to assess resistance to 

stegoanalysis. 



28	

Keywords: steganography, encryption, data hiding, Least Significant Bit, 

audio steganography, NIST-test. 

 

Для забезпечення конфіденційності застосовуються не тільки методи 

криптографії, а й методи стеганографії. Хоча кожна з цих наук має свої 

області застосування, при цьому вони можуть поєднуватися для 

підвищення ефективності захисту інформації (наприклад, для передачі 

криптографічних ключів) або ж для формування надійної безпечної 

системи зв’язку [1].  

Стеганографія  – наука приховування повідомлень, але не шляхом їх 

перетворення в щось нерозпізнаване, як це відбувається в криптографії, а 

шляхом того, щоб вони залишалися непоміченими [2]. Загалом, 

стеганографія може використовувати у вигляді контейнерів будь-що від 

таких цифрових носіїв інформації, як зображення, аудіо та відео до 

мережевих протоколів еталонної моделі OSI. 

У цьому дослідженні увага приділяється лише стеганографії в 

аудіосередовищі. Застосування стеганографії в аудіо є складним, оскільки 

слухова система людини (HAS) більш чутлива до невеликих змін у 

аудіоданих, ніж візуальна система людини (HVS) [3].   

При застосуванні стеганографії до аудіоданих важливими є такі 

критерії [4]: пропускна здатність (capacity) – характеризує об’єм секретних 

даних відносно розміру файлу, куди можна вбудувати в контейнер за 

допомогою визначеного методу; стійкість (robustness) – свідчить про 

стійкість стегофайлів до навмисних і ненавмисних атак; невидимість 

(invisibility) – описує схожість заповненого контейнера та пустого, являє 

собою рівень деградації контейнерів після приховування секретного 

повідомлення.  

Розроблені наявні стеганографічні методи можуть застосовуватися, 

як і для прихованого зберігання інформації, так і для захисту авторських 
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прав на різноманітні об’єкти інтелектуальної власності шляхом вкладення 

цифрових ідентифікаційних міток та «водяних знаків». У розробленій 

програмній реалізації використаний один з базових методів стеганографії – 

техніка Least Significant Bits (LSB). Метод заміни найменш значущого біта 

можливий шляхом заміни останніх значущих бітів в контейнері на біти 

приховуваного повідомлення. Нижче наведено загальні основні кроки 

техніки LSB [5]: байти аудіофайлу перетворюються в бітову послідовність; 

усі символи повідомлення перетворюються в еквівалентну двійкову 

систему; найменш значущий біт аудіо замінюються на біт повідомлення. 

У йій програмній реалізації як удосконалення техніки LSB 

використано додатковий криптографічний захист,  в звя’зку з чим, крім 

кроків приведеного вище алгоритму, секретне повідомлення ще 

попередньо гамується з використання криптоключа-паролю, що задається 

користувачем або, за бажанням, генерується, використовуючи 

псевдовипадкові числа. 

Таким чином, на вхід розробленої стегосистеми подається 

шифрована послідовність по XOR. Попереднє шифрування прихованого 

повідомлення також робить виявлення складнішим, так як зашифровані 

дані зазвичай мають більшу ступінь випадковості. Відновлення 

прихованого повідомлення додає ще один рівень складності в порівнянні зі 

звичайним виявленням наявності прихованого повідомлення. Цей процес 

має на увазі той факт, що атакуюча сторона знає або припускає довжину 

повідомлення, ключ шифрування і знання застосованого криптографічного 

алгоритму. 

Як відомо, молодші розряди містять дуже мало корисної інформації. 

Їх заповнення додатковою інформацією практично не впливає на якість 

сприйняття. Тому, загалом, різниця між порожнім і заповненим 

контейнерами повинна бути не відчутна для органів сприйняття людини. 
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В силу своє простоти і прозорості реалізації метод LSB широко 

застосовується  в  стеганографії.  Недоліком є те, що він не є надійним. 

Надійність можна дещо покращити, використовуючи техніку надмірності 

під час кодування секретного повідомлення. Однак методи надмірності 

значно зменшують швидкість передачі даних. Щодо переваг, то сюди 

можна віднести можливість прихованої передачі великого об’єму 

інформації. 

Основні показники для визначення безпеки та надійності 

стегометодів стосуються збереження якості та подібності. Для оцінки 

якості застосовуються показники MSE та NMSE, що вказують на високу 

схожість між пустим та заповненим контейнерами. Стеганографічний 

алгоритм  також оцінюється за допомогою візуального аналізу, порівняння 

розміру файлу і результати показують, що немає слідів стеганографії. 

Загальний інтерфейс програми представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Загальний інтерфейс програми прикладної програми приховування 

текстової інформації в аудіофайлах 

 

Спотворення, що вносяться методом заміни найменш значущого біта 

в реальному звуковому сигналі, можна візуально виявити шляхом аналізу 
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спектра сигналу. Перевірка чутності спотворень (іншими словами, 

можливості виявлення вкладень) проводиться візуально за допомогою 

звукового редактора Audacity 1.3 (рис. 2). 

Відомо, що існують різні стегоаналітичні методи, в тому числі, що 

засновані на дослідженні статистичних властивостей видобутих 

повідомлень [6-7].  Тому для оцінки стійкості досліджуваного методу 

аудіофайл з вбудованим зашифрованим повідомленням піддається 

тестуванню на псевдовипадковість за допомогою так званих NIST-тестів 

[8], ціллю яких є визначення міри випадковості отриманих двійкових 

послідовностей. Результат свідчить про відсутність прихованих 

повідомлень, оскільки кількість успіщно пройдених тестів становить 

більшість. 

 
Рис. 2. – Осциллограма «пустого» аудіофайлу (зверху krasivo_sound.wav) і 

аудіофайлу з прихованим повідомленням (знизу 

krasivo_sound_modified.wav) 

 

Висновок. У результаті проведеного дослідження виконано аналіз 

одного із базових та поширених алгоритмів приховування даних для 

аудіофайлів – методу LSB. Алгоритм удосконалено шляхом використання 
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елементів криптографії, що покращує статистичні властивості, таким 

чином, цей метод вкладення стає більш стійким до статистичних методів 

стегоаналізу, як показують результати NIST-тестів.  Для оцінки якості та 

аналізу дієвості вихідного аудіофайлу проведено розрахунок MSE та 

NMSE, Алгоритм реалізований у вигляді програми на C++. В подальшій 

роботі планується розглянути інші можливі стеганографічні техніки, їх 

модифікації та покращити досліджуваний метод.  
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ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОЇ МОВИ AMPL ДО 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ 

 

The report is dedicated to the memory of Doctor of Physics and 

Mathematics Laptin Yuri Petrovich, who introduced the practice of using AMPL 

in teaching the discipline "Operations Research" at the Department of Applied 

Information Systems. A Modeling Language for Mathematical Programming 

(AMPL) is a high-level algorithmic language for describing mathematical 

programming problems that uses a declarative-algebraic style of representing 

mathematical programming models, close to traditional mathematical notation. 

However, AMPL makes it possible to describe complex optimization models with 

different logical conditions, using complex systems for indexing variables and 
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constraints. AMPL gives the researcher access to powerful optimization solvers 

of various classes, which are freely available on the Internet resources AMPL 

and NEOS Server for Optimization. 

Keywords: Optimization, AMPL, Mathematical Programming, Operations 

Research, NEOS Server. 

 

Доповідь присвячується пам’яті доктора фізико-математичних наук 

Лаптіна Юрія Петровича, який застосовував АMPL у своїй професійній 

діяльності в інституті Кібернетики НАН України на проектах з оптимізації 

витрат електроенергії та запровадив практику використання  АMPL при 

викладанні дисципліни  «Дослідження операцій» на кафедрі прикладних 

інформаційних систем. 

Виважене, обґрунтоване прийняття рішень у будь-якій галузі 

людської діяльності неможливе без попередньої кількісної оцінки 

можливих наслідків досліджуваного процесу та вибору найкращого з них, 

тобто без розв’язання задачі оптимізації [1].  Пошук розв’язку навіть 

найпростішої учбової  математичної моделі оптимізаційної задачі з 

декількома керуючими змінними потребує кропіткої обчислювальної 

роботи. Реальні ж процеси вимагають врахування великої кількості 

факторів та впливів, тому математичні моделі  можуть налічувати сотні, а 

то й тисячі керуючих змінних та умов-обмежень на них. Розв’язання таких 

задач неможливе без використання спеціалізованих програмних засобів.  

Можна виділити дві категорії засобів, які застосовуються при 

вирішенні оптимізаційних задач (рис. 1):  

I. середовища моделювання, призначені для опису моделей; 

II. розв’язувачі (солвери), які програмно реалізують той чи інший метод 

розв’язання задачі.  
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Рисунок 1 – Категорії програмних засобів для вирішення задач оптимізації 

 

Фізично, солвер являє собою динамічно під’єднувану бібліотеку; 

конкретне завдання завантажується в бібліотеку або за допомогою 

викликів функцій інтерфейсу бібліотеки прикладного програмування 

(API), або через файли. Одним з широко поширених файлових форматів 

для представлення оптимізаційних задач є MPS.  

Поточний стан в області програмних засобів оптимізації відображено 

на сайті NEOS Server for Optimization [2] . Сервер NEOS - це безкоштовний 

онлайн сервіс  для розв’язання проблем чисельної оптимізації. Сервер 

NEOS, розміщений у Вісконсінському інституті відкриттів Університету 

Вісконсіна в Медісоні, забезпечує доступ до більш ніж 60 найсучасніших 

солверів у більш ніж десятку категорій оптимізації. Солвери, розміщені в 

Університеті Вісконсіна в Медісоні, працюють на розподілених 

високопродуктивних машинах, які підтримуються програмним 

забезпеченням HTCondor; віддалені солвери працюють на машинах в 

Університеті штату Арізона, Університеті Клагенфурта в Австрії та 

Університеті Мінью в Португалії. 

На рис. 2 наведено перелік доступних солверів NEOS Server для 

розв’язання задач лінійного (Linear Programming) та нелійнійного 

програмування (Nonlinearly Constrained Optimization). 
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Рисунок 2 – Перелік доступних солверів NEOS Server  

 

Доступ до солверів потребує знання  спеціальних стандартів опису 

задач оптимізації: AMPL, GAMS, LP, MPS тощо. Найбільш поширеним з 

них є AMPL. За даними NEOS Server близько 80% запитів на розв’язання 

задач, які надсилаються на сервер, описані саме мовою AMPL.  

A Modeling Language for Mathematical Programming (AMPL) – це 

алгоритмічна мова високого рівня для опису задач математичного 

програмування, яка використовує декларативно-алгебраїчний стиль 

представлення моделей математичного програмування, близький до 

традиційного математичного запису [3, 4]. Разом з тим AMPL дає 

можливість описати і складні моделі оптимізації з різними логічними 

умовами, з використанням складних систем індексації змінних і обмежень. 
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Мова була розроблена Bell Laboratories у 1985 році для того, щоб 

описувати і вирішувати складні задачі оптимізації та теорії розкладів. Її 

безпосередні розробники Роберт Фоурер, Девід Гай і Брайан Керніган - y 

1993 році були нагороджені премією Американського товариства 

дослідження операцій.  

Студентська, вільно поширювана демо-версія AMPL, може бути 

завантажена з спеціалізованого одноіменного сайту: 

https://ampl.com/products/ampl/ampl-for-students/. Версія має повну 

функціональність, обмежена лише розмірністю вирішуваних задач: 300 

змінних і 300 обмежень для задач нелінійного програмування, 500 змінних 

і 500 обмежень для задач лінійного програмування. Безкоштовно 

поставляється документація, призначена для попереднього ознайомлення з 

програмними засобами, яка містить велику кількість прикладів з різних 

предметних областей. Разом з цим з сайту можна завантажити зручний для 

роботи редактор    AMPL IDE за посиланням: 

https://ampl.com/products/IDE/. Сайт  також надає можливість розв’язувати 

задачі в режимі онлайн: https://ampl.com/try-ampl/try-ampl-online/. 

На рис. 3 наведено найпростіший варіант AMPL-коду математичної 

моделі задачі лінійного програмування (ЗЛП) в редакторі AMPL IDЕ. 
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Рисунок 3 - Найпростіший варіант AMPL-коду ЗЛП в редакторі AMPL IDЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Варіант AMPL-коду ЗЛП в загальній постановці з розділенням 

коду моделі та введення даних 
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Для задач великої розмірності буде раціональним розділити код 

програми та введення даних. На рис. 4 наведено AMPL-код програми, 

розділений на 3 блоки: 

 блок 1 – AMPL-код задачі лінійного програмування у загальній 

постановці, записаній у симетричній формі; 

блок 2 – AMPL-код для введення даних математичної моделі 

конкретного прикладу; 

блок 3 – команди на розв’язання задачі із виведенням розв’язків на 

екран. 

За необхідності можна розділити в окремих файлах програмний код 

математичної моделі, введення даних та команди запуску задачі на 

виконання. 

Таким чином, алгоритмічна мова AMPL є зручним засобом для 

опису  математичних моделей оптимізаційних задач, оскільки її синтаксис  

використовує декларативно-алгебраїчний стиль представлення моделей 

математичного програмування, близький до традиційного математичного 

запису, що робить код коротким та інтуїтивно зрозумілим. В той же час, 

AMPL відкриває досліднику доступ до потужних розв’язувачів 

оптимізаційних задач різного класу, які є вільному доступі на інтернет-

ресурсах AMPL та  NEOS Server for Optimization. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА 

МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 

 

Object of study: the possibility of mutual use of modern object recognition 

and augmented reality technologies for software implementation. Research 

subject: object recognition technology, technology of interaction with 

augmented reality. Research results: The possibilities of object recognition 

technology and technology for interacting with augmented reality have been 

investigated. The proposed approach is a combination of these technologies.  

Keywords: augmented reality, arkit, coreml, recognition, machine 

learning, object. 

 

Доповнена реальність – технологія, що має потенціал змінити 

патерни взаємодії з сучасними електронними пристроями. Доповнена 

реальність впроваджується у важливі професійні сфери, від будівництва до 

медицини. Для розгляду конкретної технології було обрано ARKit від 

Apple.  
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ARKit поєднує відстеження руху пристрою, зйомку сцени з камери, 

вдосконалену обробку сцени та зручність відображення для спрощення 

завдання створення досвіду AR [1]. 

ARKit розпізнає помітні особливості в зображенні сцени, відстежує 

відмінності в положеннях цих функцій у відеокадрах та порівнює цю 

інформацію з даними зондування руху. Результатом є високоточна модель 

положення та руху пристрою. 

Оновлення ARKit використовують сканер LiDAR. Сканер LiDAR 

швидко отримує інформацію про глибину з широкої області перед 

користувачем, тому ARKit може оцінити форму реального світу, не 

вимагаючи від користувача переміщення. ARKit перетворює інформацію 

про глибину у ряд вершин, які з'єднуються, утворюючи сітку. Щоб 

розділити інформацію, ARKit робить кілька прив'язок, кожному 

призначена унікальна частина сітки. У сукупності анкери сітки 

представляють реальну сцену навколо користувача.  

Завдяки ARKit є можливість управляти пристроями HomeKit за 

допомогою доповненої реальності.  

Розробники з LinkDesk, завдяки ARKit, дають можливість управляти 

пристроями HomeKit за допомогою доповненої реальності. 

Використовуючи цю програму для iOS, просто сканується кімната, як це 

зазвичай відбувається в ARKit-додатках. Після чого у з'являється 

можливість розподілити пристрої по віртуальному простору і управляти 

ними прямо з програми. 

AR-додаток IKEA дозволить експериментувати з предметами з 

каталогу і дивитися, як вони впишуться в інтер'єр: можна поміщати 

дивани, лампи, килими і столи в кімнату, підносити смартфон ближче до 

оббивки віртуального дивана, щоб розгледіти її в деталях, заглядати під 

ліжко, щоб зрозуміти, чи достатньо там місця для пари коробок [2]. 

ARKit базується на принципах візуально-інерційної одометрії.  
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Візуально-інерційна одометрія (VIO) – це процес оцінки стану (пози 

та швидкості) агенту (наприклад, повітряного робота), використовуючи 

лише вхідну інформацію однієї або декількох камер плюс один або кілька 

приєднаних інерційних вимірювальних блоків до нього. VIO – це єдина 

життєздатна альтернатива GPS та одометрії на основі лідару для 

досягнення точної оцінки стану. Оскільки і камери, і IMU дуже дешеві, ці 

типи датчиків є повсюдними у всіх сучасних повітряних роботах. 

Якщо в системі візуальної одометрії (VO) використовується 

інерціальна одиниця вимірювання (IMU), її зазвичай називають візуально-

інерційною одометрією (VIO). Візуальна одометрія широко 

використовується в комерційних квадрокоптерах, що забезпечує 

локалізацію в ситуаціях, коли GPS відсутній [3]. 

2. Огляд основних теоретичних основ для роботи з машинним 

навчанням. Штучний інтелект, або ШІ – це здатність машини програмно 

імітувати людські дії і думки. 

Машинне навчання або ML (machine learning) – це підмножина ШІ, 

яке навчає машини виконувати певні завдання. Наприклад, можна 

використовувати ML для навчання машини розпізнавати кішку на 

зображенні або перекладати текст з однієї мови на іншу. Для розгляду 

конкретної технології було обрано Core ML від Apple.  

Core ML оптимізований для роботи на пристрої найрізноманітніших 

типів моделей завдяки використанню обладнання Apple та мінімізації 

розміру пам'яті та енергоспоживання. Моделі Core ML працюють суто на 

пристрої користувача та усувають будь-які потреби в підключенні до 

мережі, забезпечуючи швидке реагування програми та конфіденційність 

даних користувачів.  

Core ML розроблений для того, щоб найефективніше 

використовувати переваги потужних апаратних технологій, включаючи 
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процесор, графічний процесор та Neural Engine, з метою максимізації 

продуктивності при мінімізації споживання пам'яті та енергії. 

CoreML базується на трьох алгоритмах: tree ensembles, SVMs і 

generalized linear models.  

Навчання дереву рішень – є одним із підходів прогнозного 

моделювання, що використовується в статистиці, видобутку даних та 

машинному навчанні. Він використовує дерево рішень (як прогностичну 

модель), щоб перейти від спостережень за предметом (представленим у 

гілках) до висновків про цільову вартість товару (представлених у 

листках). Моделі дерев, де цільова змінна може приймати дискретний 

набір значень, називаються деревами класифікації; у цих деревних 

структурах листя представляють мітки класів, а гілки – сполучення ознак, 

які ведуть до цих міток класів. Дерева рішень, де цільова змінна може 

приймати безперервні значення (як правило, реальні числа), називаються 

деревами регресії. Дерева рішень є одними з найпопулярніших алгоритмів 

машинного навчання, враховуючи їх зрозумілість і простоту [4]. 

Метод опорних векторів (support vector machine, SVM), є машинним 

алгоритмом, котрий навчається на прикладах та використовується для 

класифікації об’єктів. Наприклад, SVM може розрізнити аварійний режим 

роботи електромеханічної системи та класифікувати його за наявності 

попередніх досліджень, можливих за технологічними вимогами режимів 

роботи. Такий підхід розкриває значні можливості для побудування 

адаптивних систем автоматичного керування [5]. 

У статистиці узагальнена лінійна модель (УЛМ) – це гнучке 

узагальнення звичайної лінійної регресії, що дозволяє використовувати 

змінні відповіді, які мають моделі розподілу помилок, крім нормального 

розподілу. GLM узагальнює лінійну регресію, дозволяючи лінійній моделі 

пов'язувати змінну відгуку за допомогою функції зв'язку і дозволяючи 
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величині дисперсії кожного вимірювання бути функцією її 

передбачуваного значення [6]. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ Е-

КОМЕРЦІЇ 
 

The organization and regulation of international e-commerce is a system-

forming factor and part of the process of capital movement at the global level. 

The need to prevent criminalization and uncontrolled development of 
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international e-commerce systems leads to the introduction of prudent legal 

measures that can promote the development of private business in this area. 

Also, knowledge of the process of regulating e-commerce at the international 

level is both epistemological and methodological in terms of improving e-

commerce in Ukraine. The article highlights the aspects of legal regulation of 

international e-commerce at the present stage, analysis of theoretical principles, 

problems and main directions of formation and development of the system of 

international legal support of e-commerce in the world. 

Keywords: e-commerce, e-commerce system, regulations, Law of Ukraine. 

 

Постановка проблеми. З появою електронної комерції як невід’ємної 

складової світової економіки існували різні підходи до її нормативно-

правового регулювання, від ідей повної саморегуляції, які були 

популярними в Сполучених Штатах Америки до тотального контролю за 

перебігом електронних бізнес-процесів, як у Китаї. Сьогодні підходи до 

регуляції електронної комерції також різняться залежно від регіону світу 

та кожної окремої країни, однак на світовому рівні вже існують 

загальноприйняті норми та акти, на які мають спиратися та яких мають 

дотримуватися уряди країн та інші державні та недержавні організації під 

час впровадження власних законодавств та правил в сфері електронного 

бізнесу. 

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. Вивченню проблем, 

пов’язаних з організацією й регулюванням міжнародної електронної 

торгівлі, присвячено наукові роботи таких вітчизняних учених, як А.С. 

Шаблієнко, О.В. Сидорова, В.М. Полонік та інші. Аналіз наукової 

літератури й періодичних джерел показав, що на сучасному етапі розвитку 

міжнародної електронної торгівлі питанню правового регулювання 

приділяється достатньо уваги, проте досі існує проблема єдиного 

міжнародного правового нормативного акту, який би розв’язував усі 
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питання такої торгівлі. У науковій літературі на сьогодні не існує єдиної 

точки зору щодо єдиного нормативного акту регулювання світової 

електронної торгівлі. 

Метою статті є дослідження аспектів правового регулювання 

міжнародної електронної комерції на сучасному етапі, аналіз теоретичних 

засад, проблем та головних напрямів становлення і розвитку системи 

міжнародно-правового забезпечення електронної комерції в  світі. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи нормативно-правові акти 

варто відзначити в першу чергу мету, з якою вони були укладені та основні 

проблеми, які вони мають вирішувати. Справа в тому, що з появою 

електронної торгівлі в міжнародному економічному просторі разом з її 

перевагами з’явилися також реальні та потенційні ризики, врегулювати які 

й покликані нормативно-правові акти в сфері е-комерції. 

Серед основних викликів, з якими стикаються суб’єкти ведення 

електронного бізнесу є:  

− Ідентифікація користувачів для забезпечення безпечності 

фінансових транзакцій. 

− Приватність та захист персональних даних споживачів. 

− Оподаткування суб’єктів господарювання електронного бізнесу. 

− Захист інтелектуальної власності. 

− Контроль контенту, за яким важко слідкувати в мережі Інтернет. 

−  Урегулювання спорів та захист прав сторін конфлікту.  

Зараз у світі не існує єдиного уніфікованого законодавства в сфері е-

торгівлі, тому кожна країна світу несе особисту відповідальність за 

розробку власних нормативних актів. Стан прийняття нормативно-

правових актів про електронну комерцію в світі та в кожній країні можна 

відстежувати за допомогою ресурсу Комісії ООН з торгівлі та розвитку. Це 

перша в світі електронна мапа, яка відстежує стан законодавства про 



47	

електронну комерцію у сфері електронних транзакцій, захисту споживачів, 

захисту даних/конфіденційності та прийняття законів проти кіберзлочинів 

у 194 країнах-членах ЮНКТАД (Комісія ООН з торгівлі та розвитку) [1]. 

Вона вказує, чи прийняла та чи інша країна законодавство, чи має 

законопроект до прийняття. 

Загальне зведення даних по прийняттю законопроектів про 

електронну комерцію показує такі результати:  

− 82% країн світу прийняли закони про е-трансакції; 

− 56% країн світу прийняли закони про захист споживачів; 

− 66% країн світу прийняли закони про конфіденційність; 

− 80% країн світу прийняли закони про кіберзлочини. 

Перелічені вище проблеми, пов’язані з веденням е-бізнесу, 

масштабуються в контексті транскордонної е-комерції, яка вже не може 

керуватися національними законодавствами однієї країни, а має 

міжнаціональний характер, у зв’язку з чим постають нові питання, на 

кшталт, регулювання потенційних спорів між суб’єктами е-комерції, або 

органу, куди можна було б звернутися у разі порушення власних прав. 

Міжнародне врегулювання суперечок на початку 2000-х привернуло 

увагу з боку Європи, де Брюссельська конвенція та Римська конвенція 

почали створювати простір для вирішення спорів та забезпечення 

справедливої практики міжнародної електронної комерції. Брюссельська 

конвенція дозволяла споживачам, які беруть участь у спірній операції, 

подавати позов або у власній країні, або в країні, в якій проживає 

підприємство. Тим часом Римська конвенція мала на меті координувати 

закони різних країн, щоб ті, хто подав позов, не могли обирати вигідні для 

себе суди. У 2000 р. Європейська Рада та Європейська Комісія розробили 

План дій eEurope, який в рамках своїх цілей стимулювання більш 

широкого використання Інтернету та електронної комерції, закликав 
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створити всеохоплююче правове середовище для законодавчого 

забезпечення європейської електронної комерції [2]. 

Досить велика кількість регіональних та міжнародних організацій 

таких, як Світова організація торгівлі (СОТ), Комісія ООН з права 

міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) [3], Комісія ООН з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД) [4] тощо, задіяна в створенні нормативно-правової бази в 

області електронної комерції. При розгляді нормативно-правової бази 

ведення е-бізнесу варто розуміти, що усі нормативно-правові акти, 

прийняті на даний момент розподіляються на три рівні правового 

регулювання: міжнародний, регіональний (в межах Європи) та 

національний.  

Типові закони «Про електронну торгівлю» та «Про електронні 

підписи», що були розроблені у 1996 році у межах ЮНСІТРАЛ, заклали 

базу для створення необхідного міжнародно-правового поля в сфері 

електронного документообігу та електронної торгівлі. Передбачається, що 

Типовий закон «Про електронну торгівлю» повинен використовуватися 

країнами світу як база, на яку потрібно спиратися при створенні 

національних законодавчих актів. Саме тому він є дорадчим, рамковим та 

міжнародним. Документ визначає основні правові принципи, що мають 

діяти в сфері електронної торгівлі. Закон дав визначення базовим 

термінам, таким як: електронні документи, автори електронних 

документів, інформаційні системи, електронний документообіг, електронні 

підписи. Також визнав юридичність та доказовість електронних 

документів. Це означає, що угода не може бути визнаною недійсною лише 

на підставі того, що вона була укладена в електронному форматі. Закон 

прописав вимоги, яким має відповідати електронний підпис як метод 

перевірки правдивості та незмінності електронних даних.  

В підтримку Типового закону «Про електронну торгівлю» в рамках 

ГА (Генеральної Асамблеї) ООН у 2005 році прийнято міжнародну 
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Конвенцію «Про використання електронних повідомлень у міжнародних 

угодах». ЇЇ головною задачею є розробка уніфікованих умов для складання 

та виконання угод в електронному форматі. 

Врегулювання питання, щодо використання електронного підпису, 

було закладено у 1999 році Директивою ЄС «Про правові основи 

Співдружності для використання електронних підписів». Законопроект мав 

на меті врегулювання ділової діяльності в Інтернеті та вивід країни 

Європейського Союзу на новий рівень в сфері урядового врегулювання 

електронної торгівлі. Європейським Союзом була проведена ґрунтовна 

робота щодо укладання нормативних правил регулювання е-комерції, 

зокрема, таких як Директива ЄС «Про захист споживачів у випадку 

укладення контрактів на відстані», Конвенція про захист осіб у зв’язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних тощо. 

В сучасному правовому середовищі питання міжнародної торгівлі в 

Інтернеті є актуальним та отримує достатньо уваги, проте все ще не 

розроблено уніфікованого міжнародного нормативно-правового акту, який 

вирішив би всі проблеми такої торгівлі. 

2018 рік відзначився прийняттям фундаментального законопроєкту 

європейського рівня в галузі захисту особистих даних резидентів 

Європейського союзу. Загальний регламент про захист даних (GDPR – 

General Data Protection Regulation) передбачає низку вимог, які мають 

відношення до всіх організацій, які опрацьовують або можуть потенційно 

опрацьовувати інформацію про громадян країн-членів ЄС. Варто 

зауважити, що під область впливу Регламенту підпадають Інтернет-

магазини, які пропонують товари та послуги на мові або у валюті країни-

учасниці ЄС. Із прийняттям Регламенту GDPR діють абсолютно нові 

умови збору та опрацювання особистих даних користувачів. Ці норми 

передбачають для підприємців зобов’язання змінити нинішні політики 

безпеки та аналізу даних власних ресурсів із відповідністю до Регламенту. 
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У випадку ж порушення норм Регламенту для бізнесу передбачені 

фінансові санкції, що можуть сягати 20 000 000 євро [1]. 

Схожим документом є Закон про конфіденційність користувачів у 

Каліфорнії (CCPA – California Consumer Privacy Act) – це закон, який 

дозволяє будь-якому споживачеві в Каліфорнії вимагати побачити всю 

інформацію, яку компанія зберегла на нього, а також повний перелік усіх 

третіх сторін, яким були надані його дані [2]. 

Що стосується України, то підприємницька діяльність в області 

електронної комерції не підпадала під юрисдикцію окремого закону до 03 

вересня 2015 року, коли був закладений окремий Закон «Про електронну 

комерцію» [5]. До цього всі суперечливі питання, такі як взаємовідносини 

між онлайн-магазинами, сервісами та користувачами, вирішувалися 

відповідно до принципів, закладених Цивільним Кодексом України та 

Законом України «Про захист прав споживачів». Закон був доповнений 

декілька разів протягом 2017 – 2020 років та наразі опублікований у 

редакції від 19.04.2020. 

Висновки. Електронна торгівля на міжнародному рівні є 

закономірним процесом розвитку світових економічних відносин. До 

основних правових питань розвитку міжнародної електронної торгівлі 

належать: питання торгового права, конфіденційність, захист 

інтелектуальної власності, митна діяльність та оподаткування. До 

основних міжнародних інститутів, що регулюють міжнародну електронну 

торгівлю, відносять такі: Світову організацію торгівлі, Комісію ООН з 

міжнародного торговельного законодавства, Міжнародну торгову палату, 

Конференцію ООН з торгівлі та розвитку, Організацію економічного 

співробітництва й розвитку. Розглянуто основні та найвагоміші 

законодавчі акти, які сприяли  розвитку електронної комерції в світі. 
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МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ЗАКРИТИХ ЗАПИТАНЬ 

 

Розглянуто математичне забезпечення системи автоматизованої 

підтримки процедур оцінки знань у різних предметних областях. Наведено 
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класифікацію задач тестування. Запропоновано удосконалення технології 

тестування з використанням закритих запитань для різних задач 

тестування. Описано приклади застосування технології тестування у 

різних предметних галузях. 

Ключові слова: тестування, оцінювання, класифікація, закриті 

запитання, тестове завдання, формалізація. 

Mathematical support of the system of automated support of knowledge 

assessment procedures in different subject areas is considered. The classification of 

testing tasks is given. It is proposed to improve the testing technology using closed 

questions for different testing tasks. Examples of application of testing technology 

in various subject areas are described. 

Keywords: testing, evaluation, classification, closed question, test task, 

formalization. 

 

На сьогодні процедура тестування плідно застосовується у 

програмуванні, техніці, медицині, психіатрії, освіті тощо. Причому, 

наприклад, педагогічне тестування виконує одночасно кілька функцій: 

навчальну, діагностичну, оціночну, стимулюючу, розвиваючу, виховну 

тощо [1, 2]. 

Популярність процедури тестування пов’язана з тим, що у тестах 

усунуто недоліки емпіричного контролю. Адже тест складається із низки 

завдань у деякому напрямку та відомого викладачеві еталона, тобто зразка 

повного і правильного виконання завдання. 

Крім того, тестування освітнього процесу має цілу низку переваг, які 

детально розглянуті у роботах [3, 4]. 

Класифікація типів запитань у тестових завданнях. Існують 

різноманітні класифікації тестів, різною мірою обгрунтовані [5, 6]. Тестові 

завдання традиційно поділяються на дві великі групи: закритого та 

відкритого типу.  
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На сьогодні нараховується близько 300 видів тестових запитань. 

Існують різні підходи до класифікації тестових запитань. У цій роботі 

будемо дотримуватися такого підходу до класифікації запитань при 

тестуванні, який описано у роботах [5, 6] та успішно застосовується на 

практиці. 

Таблиця 1. Класифікація тестових завдань 

Типи 
закритих 
запитань 

Тестові запитання закритої 
форми 

Типи 
відкритих 
запитань 

Відкриті 
запитання 

Тип 1.1 Дихотомічні запитання: 
вибір альтернативної 
відповіді 

Тип 2.1 На доповнення 

Тип 1.2 Запитання з вибором однієї 
правильної відповіді 

Тип 2.2 З короткою 
відповіддю 

Тип 1.3 Запитання з вибором 
декількох правильних 
відповідей 

Тип 2.3 З розгорнутою 
відповіддю (есе) 

Тип 1.4 Встановлення відповідності Тип 2.4 На обчислення 
результату 

Тип 1.5 Встановлення правильної 
послідовності 

Тип 2.5 Визначення 
інтервалу значень 

Формалізація типів запитань, які застовуються при контролі 

знань. Для оптимізації контролю знань є необхідним застосовування таких 

процедур: 

– уніфікація оцінки; 

– забезпеченння інформаційної єдності оцінювання; 

– забезпечення системності оцінювання; 

– однозначність трактування запитань; 

– однозначність формування оцінки на основі відповідей. 

Програмна реалізація цих процедур пов’язана з формалізацією типів 

запитань, процедурами їх оцінювання та критеріями визначення 

комплексної оцінки. Математичне забезпечення задач тестування та 
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автоматизовану систему, у якій використовувалися, зокрема, процедури 

тестування, було описано в роботах [7, 8]. 

Оцінювання результатів тестування при аналізі відповідей 

типу 1.3 – при множинному виборі варіантів відповідей. Розглянемо 

формальне описання множинного вибору у закритих запитаннях при 

тестуванні. 

Нехай задано множину варіантів відповідей ,Aai ∈  { }nIi ,...,1=∈ , 

кількість яких дорівнює ,n  .An =  Частина відповідей ,1n  ,1 nn <  є 

вірними і вони складають підмножину ,1A  ,1 AA ⊂  а інша частина 

відповідей ,0n  ,0 nn <  є помилковими і вони складають підмножину ,0A  

,0 AA ⊂  причому .01 AAA =∪  Крім того, будемо вважати, що усі 

запропоновані тестовим завданням відповіді ,Aai ∈  ,Ii∈  є рівноцінними. 

Для багатьох тестових завдань така постановка є природньою та 

логічною. Наприклад, вибрати серед заданих вариантів чисел ті, які є 

дільниками заданого числа. Можна навести багато варіантів такого роду 

завдань. Тобто, такий підхід має місце у повсякденному житті і задача його 

формалізації при тестуванні є актуальною. 

Оцінювання результатів тестування при аналізі відповідей 

типу 1.4 – на встановлення відповідності. Постановки задач тестування 

при аналізі відповідей типу 1.4 можуть бути різноманітними і їх всебічний 

огляд не є предметом дослідження у цій роботі. Розглянемо лише деякі 

аспекти проблематики досліджень, які виникають можуть виникнути при 

застосуванні цього виду тестування. 

Нехай задано деяку множину n  елементів { }naaA ,...,1= , яку будемо 

називати множиною визначення, та множину k  елементів { }mbbB ,...,1= , 

яку будемо називати множиною значень. Задано також тестову (істинну, 

достовірну, відому, правильну, ідеальну тощо) відповідність елементів 
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множини визначення A , елементам множини значень B , яка задається 

відображенням BAf →:0 . Задача опитуваного полягає у тому, щоб 

встановити відображення 1f  між множинами A та B , яка буде якомога 

ближчою до тестового відображення 0f . За відмінностями між тестовим 

відображенням 0f  та відображенням 1f , яке задане опитуваним, слід 

визначити обгрунтовану та справедливу оцінку. 

Оцінювання результатів тестування при аналізі відповідей 

типу 1.5 – на встановлення правильної послідовності. У цій роботі 

розглядається завдання закритого типу, а саме задача розташування 

елементів списку у певній послідовності, тобто визначення порядку 

розташування елементів (об’єктів, альтернатив, сутностей), послідовності 

дій, операцій, ходу процесів, порядку обчислень, ланцюжка подій, суджень 

тощо. У цьому випадку опитуваному пропонунується список понять, явищ, 

дат, слів тощо, які він має упорядкувати у правильній послідовності. Такі 

тестові завдання виникають у різних галузях, наприклад: 

– встановити хронологічну послідовність подій; 

– визначити деяку логічну послідовновність; 

– сформулювати деяке означення з набору випадково наведених слів; 

– розставити деякі числа за зростанням чи спаданням; 

– відновити порядок доведення деякої теореми; 

– написати послідовність обчислень при написанні програмного 

коду, який забезпечує визначення значення заданої формули тощо. 

Нехай задано множину елементів повної відповіді ,Aai ∈  

{ }nIi ,...,1=∈ , кількість яких дорівнює ,n  .An =  Опитуваний має 

побудувати на цій множині лінійний (повний) порядок, тобто строге 

ранжування заданих елементів відповіді. Будемо позначати вірний порядок 

елементів, який відомий викладачеві, і за який опитуваний одержує 
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максимальну оцінку, через 0R , ,...
21

0
niii aaaR ≻≻≻=  ., IjIi j ∈∈  

Таким чином, процедуру тестування можна формалізувати у класі задач 

ранжування. 

Висновки. У роботі запропоновано нові підходи до обчислення 

оцінки при тестуванні з використанням різних типів запитань: 

– при множинному виборі варіантів відповідей; 

– на встановлення відповідності; 

– на встановлення правильної послідовності. 

Запропоновані підхіди є обгрунтованими та формалізованими, тому 

можуть бути застосовані у різних предметних областях. Позитивною 

рисою запропонованих підходів є прозорість апріорно заданих 

організаторами тестування правил, відсутність ситуацій невизначеності під 

час проведення процедури оцінювання. Крім того, описані підхіди 

допускають можливість подальшого розвитку та удосконалення. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. Математичне та програмне 

забезпечення задач обробки експертної інформації при проведенні іспитів 

//Искусственный интеллект. – 2010. – №3. – С.638-647. 

2. Гнатієнко Г.М. Неперервна освіта як основа національного 

багатства країни // Праці V міжнародної конференції «Modern (electronic) 

Learning» (MeL), Київ, 9-10 вересня 2010 р. – Київ: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. – С.23-30. 

3. Гнатієнко Г.М., Гнатієнко В.Г. Технологія тестування з 

використанням закритих запитань при множинному виборі варіантів 

відповідей // Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: 

зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників ІV Міжнародної науково-

практичної конференції (Київ, 30 вересня 2020 р.) / за заг. ред. В.Л. Плескач, 

В.Л. Міронова. – К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2020. – 

253 с. (С.55-64) 



57	

4. Hnatiienko H., Rimek A. Use of Algebraic Approach When Evaluating 

the Correct Sequence of the Present List Elements in Testing Tasks / 

Information Technology and Interactions (Satellite): Conference Proceedings, 

December 04, 2020, Kyiv, Ukraine / Taras Shevchenko National University of 

Kyiv and [etc]; Vitaliy Snytyuk (Editor). – Kyiv: Stylos, 2020. – Pp. 292-294. 

5. Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є., Тмєнова Н.П., Волошин О.Ф. 

Удосконалення задач тестування з використанням експертних технологій 

прийняття рішень / Інформаційні технології і безпека. Матеріали XХ 

Міжнародної науково-практичної конференції ІТБ-2020. – Київ: 

Інжиніринг. – 174 с. – C. 15-22. 

6. Hnatiienko, H., Snytyuk, V., Tmienova, N., Voloshyn, O. Application 

of expert decision-making technologies for fair evaluation in testing problems // 

Selected Papers of the XX International Scientific and Practical Conference 

«Information Technologies and Security» (ITS 2020), Kyiv, Ukraine, December 

10, 2020 / CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2859, pp. 46–60. 

7. Бондарчук Ю.В., Гнатиенко Г.Н. Применение модели 

компетенций при решении задач управления персоналом//Proceeding of the 

XII-th International Conference «Knowledge-Dialogue-Solution», June 20-25, 

2006, Varna (Bulgaria). – Sofia, FOI-COMMERCE - 2006. – p.165-172. 

8. Бондарчук Ю.В., Гнатиенко Г.Н. Управление системой обучения 

компании с использованием программного комплекса 

«Персонал»//Proceeding of the Second International Conference «Modern (e-) 

Learning», July 1-5, 2007, Varna (Bulgaria). – Sofia, FOI ITHEA - 2007. – 

p.201-205. 

 

 

 

Голотюк В.М., Пирог М.В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 



58	

м. Київ, Україна 

vika.holotiuk@gmail.com, mykola.pyroh@ukr.net 

 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ 

КОМПЛЕКСІВ У МАШИНОБУДУВАННІ 

 

Today, robotics is a promising industry that is constantly evolving. This 

talk is devoted to the use of Robotics Engineering to increase the profitability of 

enterprises. 

Keywords: industrial robot, model, manipulator, engineering, robotic, 

automation, accuracy. 

 

Зауважаючи розвиток технологій у світі та повсемісну 

комп'ютеризацію, не можливо обходити питання використання 

робототехнічних комплексів у різних галузях життя. 

Промислові роботи отримали перше практичне застосування в 

середині XX ст., коли виник і сформувався новий науково-технічний 

напрям – робототехніка[3]. Американськими інженерами Д. Деволем і 

Д. Енгельбергом було організовано першу у світі компанію, яка випускає 

промислових роботів -  «Unimation». 

Згодом, в 1968 році, з’явилася японська фірма Kawasaki. Японія нині 

є провідним виробником автоматизованих пристроїв у всьому світі. 

Сьогодні роботи стали одною з невід’ємних частин виробництва на 

середніх і великих підприємствах [4].  

Вони використовуються у виконанні різноманітних технологічних 

процесів і суттєво допомагають підвищити ефективність діяльності 

підприємств. Можливості цих пристроїв дуже широкі, тому можна зробити 

висновок, що в майбутньому практично не залишиться таких галузей, де 

вони не використовувалися [3]. 
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Широко поширені роботи й у машинобудуванні – одній з провідних 

галузей сучасної техніки й народного господарства України. Саме вона є 

найбільш роботизованою, що спричинено бажанням отримати дешевшу, але 

якіснішу продукцію, а також прагненням підвищити результативність [1]. 

Сьогодні в модернізації виробництва зацікавлені практично всі 

виробничі компанії. Реалізувати це також їм під силу. Звичайний 

промисловий маніпулятор базується на простих просторових механізмах, 

які дають можливість автоматизувати майже всі циклічні рутинні процеси. 

До проектування простого маніпулятора варто добре попередньо 

підготуватись. Необхідним є розв’язання багатьох завдань, наприклад, 

потрібно обрати точне співвідношення корисних та холостих ходів, 

забезпечити маневреність та стійкість у щоденному використанні. Окрім 

того не рідко є потреба у проектуванні робота для спеціальних систем. 

Тоді  оператор повинен відчувати зусилля, яке  створюється на затискачах 

вантажу та робочих органах [2]. 

Робот «рука-маніпулятор» - це керований програмою пристрій, що 

використовують для виконання завдань, які зазвичай виконуються 

людьми. Наприклад, переміщуються великогабаритні та масивні вантажі, 

виконується точне зварювання, а також фарбування та сортування 

продукції. Проектування робота відбувається після встановлення 

виробничого завдання, яке повинно буде ним вирішуватися. Для розробки 

також варто знати точність позиціонування, грузопідйомність, типи 

приводів та системи управління. 

На сьогодні компанії по всьому світу переконані, що застосування 

машин у виробництві зазнає успіху. Україна також притримується такої 

думки і не відстає в перегонах промислового обладнання. Дійсно, будь-

якому продуктивному конкурентоспроможному підприємству необхідно 

модернізувати виробництво; також воно зобов’язане впроваджувати 

інноваційні технології та володіти великою науково-дослідною базою. 
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Сучасні технології є надзвичайно необхідними для того, щоб зробити 

виробництво максимально ефективним. 

Прикладом такої технології можна вважати технологічний ланцюг 

(рис.1), в який впроваджено маніпулятори та інших інтелектуальні 

механізми. Вони в змозі автоматизовано виконувати допоміжні й 

технологічні процеси, що стане відмінним рішенням для виробництв. 

    
Рис. 1. – Технологічний ланцюг 

 

Застосування робототехніки в машинобудуванні має очевидні 

переваги: 

• забезпечуючи високоточне вилучення роботом-маніпулятором будь-

якої операції, збільшуючи якість продукції; 

• технологічна установка може бути використана без перерви, що 

значно збільшує ефективність роботи; 

• відбудеться оптимізація експлуатації виробничих приміщень; 

• пропаде потреба впливу людини на виконання монотонних робіт із 

підвищенням точності. 

Сьогодні робототехніка поширюється на середніх виробничих 

середніх підприємств, а не лише на великих заводах. Промислові роботи 

під час їх застосування допомагають дуже швидко скоротити витрати, що 

спричиняє значний ріст конкурентоспроможності випущеної продукції. 

Автоматизований пристрій допомагає підтримувати якість продукції 

на високому рівні, він ніколи не зупиняється, не втрачає концентрації, яку 
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заважає під час виконання монотонної та однотипної роботи. Високоточна 

обробка продукції завжди підтримує відмінний результат діяльності 

підприємства. 

Завдяки роботам буде зменшуватися кількість поломок і неполадок, а 

вироблені продукти відповідають кожній вимозі, майже повністю зникне. 

Виробники такого товару можуть отримати максимальний прибуток, при 

цьому високоякісний товар цінується значно більше. 

Окрім того, ці механізми будуть перекладені по всьому складу та 

підприємницькій роботі, люди не будуть нараховуватись на небезпеку. 

Саме так можна буде уникнути великої кількості небезпечних випадків, які 

могли б бути спричиненими необережними поводженнями з верстатом та 

іншими установками на виробництві. 

Також робототехнічні комплекси допомагають організації 

виробництва стати гнучкою та автоматизованою. За правильного 

програмування робота, виконання всіх процесів стане легшим і швидшим. 

Завдання поступово змінюватимуться від одного та перемикатимуться без 

сторонньої допомоги. 

Зважаючи на вищезазначені факти, вважаю справедливим 

твердження, що залучення робототехнічних комплексів сприятиме 

збільшенню рентабельності підприємства за рахунок зменшення кількості 

помилок в наслідок автоматизації процесів. 
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РЕАКЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА 

АКТИВНИЙ РОЗВИТОК ФІНТЕХУ В УКРАЇНІ 
 

The article describes the state of fintech in Ukraine in the post COVID 

era, shows the dynamics and development of innovations in the Ukrainian 

banking segment, provides conclusions about what awaits us. 

Keywords: fintech, Ukraine, banking, digital transformation. 

 

Фінансові технології  являється одним із найбільших рушіїв 

цифрової трансформації фінансового сектору. Протягом 2016-2019 років в 

Україні 58% від усіх створених компаній було зареєстровано саме фінтех, 

а в 2019 році з’явилося більше 20 нових стартапів. Тому, вже сьогодні 

фінтех-компанії можуть скласти справжню конкуренцію банкам, проте 

вони переходять на інший рівень та співпрацюють з фінансовими 

установами. 

Раніше серед українських стартапів домінували платіжні системи, а в 

2018 році почали розвиватися й інші напрямки, які вже набули 

популярності за кордоном, а саме: «insurtech» та «regtech». У 2020-2021 

роках найбільш перспективними сферами фінтех- компаній додатково є 

управління капіталомv (“welthtech”), кібербезпека, бігдата- аналітика, 
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рішення для ринку нерухомості («proptech»), штучний інтелект та 

біометрика [1]. 

Також, варто зазначити, що наша держава посідає 4-те місце у світі 

за безконтактними платежами, хоча 37% населення до сих пір не мають 

банківських карт. В кінці листопаду 2019 року НБУ повідомив, що в 

Україні кількість безконтактних та токенізованих платіжних карток зросла 

на 70 % [1]. До того ж, в Україні, розвиваються необанки сегменту Banking 

as a Service, серед яких можна виокремити Monobank та SportBank. 

Пандемія коронавірусу сприяє прискоренню цифрових зрушень у 

використанні фінансових сервісів. Відповідно до звіту McKinsey&Co, 

тільки за травень 2020 року рівень цифрового залучення у країнах Європи 

підвищився до 20%, тоді ж використання готівки, навпаки, скоритилося у 

два рази. В Україні загальна кількість безготівкових операцій та операцій з 

отримання готівки з використанням платіжних карток українських банків 

зросла на 24,5% у першому кварталі 2020 року порівняно з аналогічним 

періодом 2019 року. Тому фінтехреволюція протікає набагато швидше, ніж 

очікувалося, а саме перетворює ландшафт ринку в країнах, які 

розвиваються [2]. 

Згідно з дослідженнями World Fintech Report, 48% клієнтів у світі 

покоління Z незадоволені асортиментом товарів та послуг, який 

пропонують банки та визначають його вузьким . У зв’язку з цим 

корпорації та банки стикнулися з кризовим становищем генерування ідей. 

Насамперед, їм складно змінити вже усталену систему «на ходу», а 

кількість людей, які можуть цим займатися, є незначною. Через такий тиск 

усталений банкінг в Україні втрачає канали комунікації з молодими 

споживачами та все більше розбудовує цифровий банкінг [3]. 

У 2019 році частка команій у сфері фінансових технологій, які 

обслуговують великий та малий і середній бізнеси складають 37%, 

фізичних осіб масового сегменту - 21% та преміум сегменту - 6%. Серед 
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глобальних напрямків фінтеху в Україні можна виокремити: 

«платежі/перекази», «технології та інфраструктура», 

«консультаційні/аналітичні системи» та «мобільні гаманці». 

Серед відомих компаній, які представлені в Україні в галузі 

фінансових технологій у різних сферах, можна виокремити: LIQPAY, 

iPay.ua, Wayforpay (платежі та грошові перекази); Corezoid, раусоге.іо 

(технології та інфраструктура); Wallet Factory, MAXI (мобільні гаманці); 

Finik.Pro, monobank (діджтал та необанки); EWA, ЦИВІЛКІН, Sureberry 

(іншуртех); CreditOT, Moneyveo (кредитування фізичних осіб); Creditor AI, 

Bredley Holding, STARTER (кредитування МСБ та великого бізнесу); 

Finkee, FINMAP (персональні фінанси); YouControl, Ring (регтех); Alfa 

Prptection, Safebase, Hideez Group (кібербезпека); Kuna, LiteGo (блокчейн 

та криптовалюта); Poster POS, POS Jam та SkyservicePOS (хмарні каси та 

термінали для малого бізнесу) тощо [4]. 

НБУ та Міністерство цифрової трансформації спільно працюють над 

цифровізацією баківської системи в Україні та результатом цієї співпраці 

мають стати доступні онлайн-послуги світового рівня. Відповідно, 

передбачається створення цифрової держави, доступної з телефону або 

комп’ютера у будь-якому зручному місці. У застосунку Дія клієнти банків, 

які мають електронний паспорт, можуть використовувати його для 

підтвердження своєї особистості у віділенні банку. Також, за допомогою 

послуги шерингу цифрових документів, а саме передачі електронних 

паспортів у Дії можна відкрити банківський рахунок як на онлайн-

ресурсах банку, так і у відділені. Згідно з даними за жовтень 2020 року 

понад 25 млн. громадян України вже користувалися послугами банків за 

допомогою цифрових документів, які вже доступні у Монобанку, A-Банку 

та ПриватБанку. 

Отже, пандемія коронавірусу пришвидшила розвиток фінансових 

технологій, особливо у банківській сфері, оскільки збільшилася кількість 
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безготівкових платежів. До того ж, споживачі банківських продуктів та 

послуг прагнуть отримувати більше від фінансових установ, які їх 

надають, оскільки 48% клієнтів незадоволені асортиментом товарів та 

послуг, який пропонують банки, та визначають його вузьким. Саме тому 

українські банки вимушені співпрацювати зі світом фінтех для того, щоб 

залишития конкурентноспроможними. Україна посідає 4-те місце у світі за 

безконтактними платежами, та постійно розвиваєтся у галузі фінансових 

технологій. 
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ЛОГУВАННЯ ДІЙ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN 

 

Вхід в систему відіграє важливу роль в аналізі інцидентів, тому 

вимагає збереження цілісності та захисту від змін. У цій статті 

досліджується можливість використання технології блокчейн для 

забезпечення цілісності та незмінності реєстрації в системі. Він аналізує 

перспективи та переваги використання блокчейну перед традиційними 

методами зберігання даних. 

Ключові слова: системне журналювання, інформаційна система, 

блокчейн, розподілена база даних. 

Logging in the system plays an important role in the analysis of incidents, 

so it requires maintaining integrity and protection from changes. This article 

explores the possibility of using blockchain technology to ensure the integrity 

and immutability of logging in the system. It analyzes the prospects and 

advantages of using blockchain over traditional methods of data storage. 

Keywords: system logging, information system, blockchain, distributed 

database. 

 

Вступ. Завдяки зростаючому розповсюдженню криптовалют поняття 

“Blockchain” (блокчейн) все частіше зустрічається у повсякденному житті. 

Дана технологія є революційною не тільки з точки зору індустрії 

фінансових послуг, а й у сфері кібербезпеки та захисту інформації. 

З аналізу літератури [1, 2, 3] можна зробити висновок з приводу 

безпеки використання блокчейн для збереження даних та їхнього захисту 

від змін або фальсифікації. Дана технологія вже встигла зарекомендувати 

себе у фінансовій сфері як надійне рішення збереження даних. 
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Головною особливістю блокчейн технологій є те, що вони 

забезпечують прозорість та захист даних від їх підміни завдяки своїй 

архітектурі, безліч вузлів, пов’язаних між собою, що утворюють 

розподілений реєстр або базу даних та структурі даних (рис.1), яка 

складається з пов’язаних між собою наповнених необхідною нам 

інформацією блоків за допомогою криптографічних засобів. На користь 

довіри до блокчейну вказує і той факт, що будь-які зміни даних в 

ланцюжку блоків можливі, тільки якщо учасники мережі підтверджують 

легітимність транзакції відповідно до загальних правил та протоколів. 

 

 
Рис.1 – Спрощена структура блокчейну 

 

Технологія блокчейн з кожним роком знаходить все більше сфер 

застосування, одна з них – логування дій у системі [4].  

Інформація, збережена за допомогою блокчейну, може бути записана 

в загальному реєстрі, доступному в реальному часу або дуже близькому до 

нього. Таким чином завдяки усім особливостям даної технології, при 

виникненні несанкціонованих або аномальних дій у системі, усі зміни та 

операції логуються та, що є найголовнішим, не підлягаяють змінам. 
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Завдяки чому в подальшому можна буде провести більш точний аналіз 

виникнувшої ситуації та розібратися з першопричиною аномалії. 

Висновок. Технологія блокчейн має усі ознаки сучасного рішення 

для надійного зберігання інформації у вигляді розподіленої бази даних. 

Така система легко масштабується й уразі збільшення кількості машин у 

системі рівень безпеки тільки підвищується, бо в процесі створення і 

перевірки блоків приймають участь більше вузлів блокчейн мережі. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ HR-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 

В епоху 4.0 індустріальної революції та становленню цифрової 

економіки,  саме інформаційні технології надають будь-якій компанії 

можливість змінити власну бізнес-модель. Продемонстровано, що в 

умовах сьогодення HR функція на підприємстві має реалізовуватись через 

гнучкість, інтеграцію в бізнес і бути спроможною залучати, утримувати 

та розвивати таланти. Обґрунтовано необхідність дослідження сучасних 

факторів впливу на формування нової організаційної моделі для HR-

структур і залучення в ці процеси інструменти діджиталізації. 

Менеджери з персоналу та лінійні менеджери повинні знати та 

враховувати відмінності між поколіннями в умовах нових реалій. 

Наголошено на  необхідності удосконалювати та модернізувати 

традиційну систему HR-рішень і залучити для цього діджитал-технології.  

Ключові слова: Діджиталізація, менеджмент персоналу, HR-

процеси, теорія поколінь. 

In the era of industrial revolution 4.0 and the emergence of the digital 

economy, it is information technology that gives any company the opportunity to 

change its own business model. It is demonstrated that in today's HR function in 

the enterprise should be implemented through flexibility, integration into 

business and be able to attract, retain and develop talent. The necessity of 

research of modern factors of influence on formation of a new organizational 

model for HR-structures and involvement in these processes of tools of 

digitalization is substantiated. HR managers and line managers need to know 
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and take into account the differences between generations in the face of new 

realities. Emphasis is placed on the need to improve and modernize the 

traditional system of HR-solutions and to involve digital technologies for this 

purpose. 

Keywords: Digitalization, human resource management, HR-processes, 

theory of generations. 

  

Глобальні тенденції – це потужна сила, яка змінює суспільство, а з 

ним і робоче середовище. Зміни в розстановці сил в економіці тягнуть за 

собою перерозподіл влади, матеріальних багатств, конкурентних переваг і 

можливостей у всьому світі; інновації та несподівані ідеї, нові бізнес-

моделі і дефіцит ресурсів впливають на всі сфери життя. Бізнесу потрібна 

чітка осмислена мета і свобода дій при залученні й утриманні персоналу, 

клієнтів і партнерів на десятиліття вперед. В епоху 4.0 індустріальної 

революції та становленню цифрової економіки, саме інформаційні 

технології надають будь-якій компанії можливість змінити власну бізнес-

модель так, аби диференціюватися від усього світового ринку.  

Теорія поколінь показує наскільки різними можуть бути люди, 

народжені під впливом певних економічних, політичних та соціальних 

чинників. Компаніям важливо звертати увагу на відмінності поколінь під 

час організації робочого процесу та найму працівників. А безпосередньо у 

команді необхідно не забувати про особливості кожного з поколінь та 

використовувати їх переваги при розподілу роботи та налаштуванню 

робочого процесу. Згідно з опитуванням INSEAD Emerging Markets 

Institute, Universum і HEAD Foundation 2017 року 72% респондентів з числа 

представників поколінь X та Y вважають технологічні можливості 

роботодавця важливими (і, певно, зроблять вибір на користь тієї компанії, 

чиї можливості у цьому контексті ширші). А згідно з  опитуванням Dell 

Technologies, яке було проведено у 2019 році серед 12 000 учнів старших 
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класів середніх шкіл і коледжів у 17 країнах світу, 91% респондентів 

стверджує, що одним з основних чинників при влаштуванні на роботу буде 

те, які технології запропонує роботодавець. Ще 80% вважають, що 

технології і автоматизація посприяють формуванню більш справедливого 

робочого середовища, запобігаючи дискримінації й упередженості [1]. 

Менеджери з персоналу та лінійні менеджери повинні знати 

відмінності між поколіннями та причини, що їх зумовили, щоб обирати 

ефективні методи та інструменти з метою формування 

високопродуктивних команд та досягнення цілей організації. В умовах 

сьогодення HR функція на підприємстві має реалізовуватись через 

гнучкість, інтеграцію в бізнес і бути спроможною залучати, утримувати та 

розвивати таланти, саме тому виникає необхідність дослідження сучасних 

факторів впливу на формування нової організаційної моделі для HR-

структур і залучення в ці процеси інструменти діджиталізації. 

Діджитал HR об’єднує соціальні мережі, мобільні додатки, хмарні 

технології, доповнену реальність та є новою платформою для покращення 

роботи як працівників, так і кандидатів, удосконалення та опрацювання їх 

досвіду. В той час як розробники цифрових рішень забезпечують технічну 

складову цифрового HR, керівництву компаній та HR-департаменту 

необхідно будувати власні інтегровані стратегії та впроваджувати 

програми цифрового управління персоналом. 

Компанії, які тільки починають використовувати цифрові технології 

в своїй роботі, в першу чергу лякає їх знеособленість, а вже потім – 

складність і висока вартість. А ось ті, хто вже встиг оцінити зручність цих 

інструментів, головними перевагами бачать скорочення витрат часу на 

типові кадрові процедури – 93.48% опитаних, забезпечення прозорості 

кадрових процесів – 39.13%, спрощення взаємодії співробітників – 47.83%, 

інтеграцію з різними продуктовими системами та веб-ресурсами – 41.30%, 

розвиток HR-бренду компанії – 17.39%, економію коштів завдяки 
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автоматизації – 50%, відстеження процесів адаптації, розвитку та 

професійного зростання співробітників – 54.35%, деталізованість та 

точність даних – 63.04%, та підвищення іміджу – 17.39%. 

Сьогодні лідером діджиталізації в HR є напрям рекрутменту, а саме 

процеси пошуку, відбору та найму кандидатів, на наступній позиції це 

навчання і розвиток співробітників. Трішки відстає, але знаходиться в зоні 

активного зростання такий цифровий напрям, як HR-аналітика. Стають 

актуальними системи гейміфікації, тобто ненав’язливого, без будь-яких 

гасел стимулювання бажаної поведінки співробітників через гру. Проте 

саме рекрутмент нині має для бізнесу найбільше значення серед усіх HR-

інструментів, а саме навіть вище, ніж адаптація та утримання талантів [2]. 

Варто сказати, що якими б не були настрої щодо автоматизації, вона 

неминуча, й варто пристосовуватись до сучасних умов. Одним із викликів, 

який найбільш яскраво демонструє – це ситуація з коронавірусом. Майже 

всі підприємства змушені в умовах карантину перейти на віддалений 

робочий день, однак деякі не в змозі пристосуватись закриваються, а інші 

пристосовуються й  розвиваються. За допомогою багатьох діджитал-

інструментів можна вирішити низку проблем. Наприклад, для зв’язку з 

колегами можна використовувати Skype, або ж Zoom. Для можливості 

працювати віддалено можна використовувати Microsoft Office 365, який 

дасть змогу приєднатися до свого робочого столу віддалено. У випадку 

комунікації з партнерами та клієнтами можна використовувати бізнес-

розсилку користуючись послугами будь-якого мобільного оператора. Для 

можливості віддалено підписувати договори та угоди можна 

використовувати електронно-цифровий підпис, або ж Mobile ID – 

інструменти, які мають юридичну силу при погодженні. Рішень багато, й 

необхідно в першу чергу не звинувачувати коронавірус через який 

утворилася криза, а пристосовуватися до умов і розвиватися. У 2020 році 

зміни, що відбулися через пандемію COVID-19 посилили довгострокові 
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зміни в організації роботи як підприємств так і самих менеджерів 

персоналу. 

На сьогоднішній день в арсеналі HR-менеджера є надзвичайно 

велика кількість технологічних рішень завдяки яким можна вирішувати 

різноманітні завдання: підбір персоналу, адаптацію, мотивацію, розвиток, 

навчання, комунікацію, оплату праці, аналітику та багато іншого. За 

допомогою власного дослідження, я дізнався основні рішення, якими 

користуються респонденти, або ж, які використовуються в компанії.  

Переважають HRM-системи, соціальні мережі, та джоб-сайти, оскільки – 

це ті ресурси без яких наразі неможливо уявити роботу HR. Джоб-портали 

є до цього часу основним джерелом пошуку роботи для більшості 

професіоналів, і розміщення вакансій. Фактично всі закордонні Джоб-

сайти основним джерелом свого доходу вважають публікацію вакансій (по 

суті вони є гарними зручними Джоб-бордами онлайн). Продаж доступу до 

баз даних кандидатів не є їх значущим продуктом, тому що активний 

розвиток професійних соціальних мереж не дає їм можливість створити 

конкурентоспроможний продукт з власної бази резюме. До успішних 

професійним мереж крім LinkedIn, безумовно, належать Viadeo.com (в 

першу чергу у франкомовних країнах) і Xing.com (в країнах з 

переважанням німецької мови – Німеччина, Австрії, Швейцарії). За 

допомогою соціальних мереж можна не лише для шукати персонал та 

розміщати вакансії, а й  оцінювати кандидатів.  

В Україні діджиталізація HR-процесів є предметом професійного, 

ділового та комерційного інтересу менеджменту підприємств. Сьогодні 

кожен HR повинен перш за все визначити свою роль як командну, яка 

допомагає керівництву та працівникам швидко трансформуватися і 

адаптуватися до цифрового способу мислення. Обов’язково необхідно 

удосконалити та модернізувати традиційну систему HR-рішень. Необхідно 

також зробити інновації ключовою стратегією в рамках HR. Життєво 
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важливо створити команду, яка не тільки поглиблено знає всі процеси та 

функції HR, а й яка зможе відслідковувати, аналізувати та впроваджувати 

нові технології.  
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Актуальність проблеми дослідження обумовлена низкою факторів, 

основними з яких є вимоги законодавства щодо посилення ефективності та 

результативності державно-приватного партнерства в сфері кібербезпеки 

та кіберзахисту, незадовільний стан державно-приватної взаємодії 

суб’єктів кібербезпеки в Україні, масштабне та динамічне зростання 

кіберзагроз та кіберінцедентів, ліквідація та нейтралізація яких самостійно 

лише силами та засобами державних органів не можлива, недієвість 
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існуючих інструментів державно-приватної взаємодії. Незважаючи на 

широкий спектр досліджень як в цілому з проблематики кібербезпеки та 

кіберзахисту, так і  щодо державно-приватної взаємодії  в цій сфері 

суб’єктів кібербезпеки залишились по за увагою інноваційні підходи та 

інструменти державно-приватної взаємодії, що базуються на нових 

концептуальних засадах, кращому національному та міжнародному 

досвіді, та їх впровадження в практику повсякденної діяльності на базі 

створеної Експертної ради інформаційної та кібербезпеки. 

Тому метою дослідження є узагальнення національного та 

міжнародного досвіду застосування інструментів державно-приватної 

взаємодії суб’єктів кібербезпеки та кіберзахисту, визначення ролі,  

концептуальних засад та моделі діяльності Ради інформаційної та 

кібербезпеки як демократичного інноваційного інструменту державно-

приватної взаємодії основних суб’єктів кібербезпеки та кіберзахисту, її 

місця в перспективній організаційно-технічній моделі кіберзахисту. 

 При цьому охарактеризовано основні механізми державно-

приватної взаємодії та партнерства у суміжних з кібербезпекою сферах; 

узагальнено досвід діяльності рад з кібербезпеки Нідерландів, Литви й 

Естонії та оцінена можливість його застосування в Україні; вперше 

визначено концептуальні засади та модель діяльності Ради інформаційної 

та кібербезпеки, що містять базові принципи, стратегічні цілі та завдання, 

структуру, механізм її формування та функціонування; розкрито 

особливості та доведена унікальність Ради як демократичного 

інноваційного та перспективного інструменту державно-приватної 

взаємодії у сфері кібербезпеки, а також її місце в організаційно-технічній 

моделі кіберзахисту; сформульовано напрями подальшого розвитку Ради 

та обґрунтовано основні ризики для його позитивного тренду. 

Розвиток ІКТ, їх масштабне та динамічне впровадження в усі сфери 

суспільного життя орієнтовано на підвищення конкурентоспроможні 
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держав, рівня життєдіяльності їх громадян, демократизації управління, 

формування інформаційного суспільства, цифрової економіки тощо. Але 

одночасно це є джерелом загроз для громадян, суспільства й держави 

особливо в умовах хаотичного впровадження та безконтрольного 

застосування цих технологій, ведення гібридної війни з боку РФ. 

Це зумовлює необхідність зміни традиційних підходів та актуалізує 

пошук нових, що базуються на застосуванні інноваційних способів, 

принципів, методів і механізмів для протидії цим загрозам; об’єднання 

зусиль і засобів суб’єктів кібербезпеки на глобальному, регіональному, 

національному та місцевому рівнях; ефективного формування та 

виконання публічної політики й адміністрування у сфері інформаційної 

безпеки та кібербезпеки, зокрема шляхом запровадження сучасних 

вмотивованих механізмів державно-приватної взаємодії. 

Одним з таких механізмів є запроваджений наприкінці 2020 року 

механізм Ради інформаційної та кібербезпеки, сутність, концептуальні 

засади формування та функціонування якого розкрито в статті. 

Проаналізовано досвід діяльності аналогічних рад з кібербезпеки таких 

європейських країн, як Нідерланди, Литва та Естонія, який було враховано 

при створенні Ради. 

Метою дослідження є – на основі узагальнення національного та 

міжнародного досвіду визначити роль, концептуальні засади та модель 

діяльності Ради інформаційної та кібербезпеки як демократичного 

інноваційного інструменту державно-приватної взаємодії основних 

суб’єктів кібербезпеки та кіберзахисту, її місце в перспективній 

організаційно-технічній моделі кіберзахисту. 

За результатами дослідження: 

1. Охарактеризовано основні механізми державно-приватної 

взаємодії та партнерства у суміжних з кібербезпекою сферах на 

загальнодержавному рівні. 
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2. Узагальнено досвід діяльності рад з кібербезпеки Нідерландів, 

Литви й Естонії та оцінена можливість його застосування в Україні. 

3. Визначено концептуальні засади та модель діяльності Ради 

інформаційної та кібербезпеки, що містять базові принципи, стратегічні 

цілі та завдання, структуру, механізм її формування та функціонування. 

4. Розкрито особливості Ради як демократичного інноваційного 

та перспективного інструменту державно-приватної взаємодії у сфері 

кібербезпеки, а також її місце в організаційно-технічній моделі 

кіберзахисту. 

5. Сформульовано напрями подальшого розвитку Ради та 

визначено основні ризики для його позитивного тренду. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПАТЕРНІВ ЗОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ 

СТУПЕНЯ ПОШКОДЖЕННЯ ВРОЖАЮ ШКІДНИКАМИ 

 

Наведені результати використання патернів  розпізнавання, 

ідентифікації та обрахування шкідників з подальшим аналізом їх 

можливого впливу на врожай при агробіологічному моніторингу полів в 

Україні.  Апробація якості роботи розробленої авторами програми була 

проведена на експериментальних полях фірми «Сингента», яка показала 

високу достовірність у підрахунку кількості стеблових кукурудзяних 

метеликів на один метр квадратний площі поля. 

Ключові слова: патерни, розпізнавання, ідентифікації , обрахування 

шкідників.  

The results of the use of patterns of recognition, identification and 

calculation of pests with further analysis of their possible impact on yield in 

agrobiological monitoring of fields in Ukraine are presented. Approbation of 

the quality of work developed by the authors of the program was carried out in 

the experimental fields of the company "Syngenta", which showed high 

reliability in counting the number of stem corn butterflies per square meter of 

field area.  

Keywords: patterns, recognition, identification, calculation of pests. 
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Сучасний стан світової економіки характеризується поглибленням 

кризових явищ. які спровокувала пандемія COVID-19. Окрім пандемії 

значний вплив на динаміку світової торгівлі мають кліматичні зміни. 

Кліматичні зміни вимагають активізації оперативного та періодичного 

моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських  угідь  в 

умовах інтенсифікації та застосування новітніх технологій  вирощування 

сільськогосподарських культур. Однією з найважливіших проблем 

агробіологічного стану сільськогосподарських  угідь  є  шкідники. 

Поточний стан агробіологічного моніторингу полів в Україні, за 

відсутності накопичених даних стосовно характеристик впливу шкідників 

(наприклад стеблового кукурудзяного метелика) на врожай, не дозволяє 

застосовувати потужності нейромережевих методів [1-3]. Тому авторами 

запропоновано використання патернів розпізнавання [4-7], ідентифікації та 

обрахування шкідників з подальшим аналізом їх можливого впливу на 

врожай. 

Розроблено алгоритм та запропонована його реалізація в середовищі 

Microsoft Visual Studio на мові програмування с# для ідентифікації та 

розрахунку кількості шкідників. Робота програми базується на графічній 

обробці знімків на яких фіксуються шкідники. Після загрузки знімка на 

основі кольорових характеристик  будується патерн шкідника, обирається 

розмір вікна для формування патерну, обирається метод ідентифікації 

шкідника (гістограма, середнє тощо). Після формування патерну (зразка) 

шкідника відбувається перевірка якості патерну та пошук і підрахунок 

аналогів на зображені. 
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Рисунок 1. – Приклад інтерфейсу роботи програми. 

 

Апробація якості роботи програми була проведена на полях вказаних 

фірмою «Сингента» і надала високу достовірність у підрахунку кількості 

стеблових кукурудзяних метеликів на один метр квадратний площі поля. 

В подальшому планується розвиток та вдосконалення розроблених 

методів для ідентифікації інших шкідників. 
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СТРУКТУРА СУЧАСНИХ РИНКІВ ЕКОНОМІКИ 

ІНФОКОМУКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

 

A structural model of modern markets for the economy of information and 

communication services is presented. The model represents the economy as an 

aggregate global network structure, which is based on the global cyberspace of 

the Internet. The following networks were investigated: information and 

communication services consumers; global telecommunications enterprises; 

producers, intermediaries and distributors of information products, television 

companies, the media, and other Internet agents. The advantages of network 

organization of markets are noted.  
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Під впливом сучасних технологічних інновацій традиційні 

телекомунікації перетворилися на сферу інфокомунікацій, а також 

сформувалися економіка та ринки інфокомунікаційних послуг, інтегровані 

у глобальний кіберпростір Інтернету. На цих ринках телекомунікаційні 

підприємства виконують функції зв'язку між постачальниками послуг та їх 

клієнтами. Виробниками інформаційно-комунікаційних послуг є засоби 

масової інформації, Інтернет-компанії та Інтернет-агенти всіх країн світу. 

Споживачі мають можливість отримувати інформаційні продукти на 

своєму терміналі від будь-якої Інтернет-компанії, представленої в 

Інтернеті. Економіка та ринки інфокомунікаційних послуг швидко 

розвиваються. Попит усіх людей світу на інформацію та інформаційні 

продукти у зв'язку з постійним збільшенням кількості користувачів 

Інтернету забезпечує стабільний попит на ці послуги. Досвід розвитку 

економіки інфокомунікацій, особливо в контексті впровадження 

технологічних інновацій протягом багатьох років, досі недостатньо 

висвітлений у наукових публікаціях. Можна виділити праці Т. Кузовкової 

та співавторів [1, 2], які розкривають вимоги економіки до 

інфокомунікаційної структури та рівень розвитку 

Напрями стратегічних досліджень інфокомунікації, закони розвитку 

інфокомунікацій. У монографії [3] досліджено формування ринків 

інформаційно-комунікаційних послуг, взаємодію суб’єктів цих ринків, 

відмінні риси господарської діяльності підприємств телекомунікацій. У 

монографії [4] розглянуто функціонування економіки інформаційно-

комунікаційних послуг, запропоновано деякі можливі напрямки 

вдосконалення діяльності підприємств інформаційно-комунікаційних 

послуг. Певні аспекти цієї проблеми досліджувались у працях К. Шваба 
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[5], М. Кастельса [6], Ф. Котлера [7], а також у статтях авторів [8-10]. 

Сучасна економіка інфокомунікацій перебуває у процесі швидкого 

розвитку, вдосконалення та структурування. Тому в раніше опублікованих 

наукових працях багато змін, зокрема, формування структури планетарної 

мережі ринків інформаційно -комунікаційних послуг, не вивчалися. 

При побудові моделі структури економіки інфокомунікаційних 

послуг автори оглядового методу вивчали наукові праці як вітчизняних, 

так і зарубіжних авторів, згадані вище, а також публікації в сучасних 

Інтернет-джерелах. Вивчення вищезазначених робіт дозволило побудувати 

структурну модель сучасної сфери інфокомунікацій. При побудові моделі 

автори використали евристичний метод анаксіоматизації, що дозволяє 

повною мірою використовувати творчі здібності дослідника, глибоке 

розуміння ним сутності моделюваного процесу. Водночас він дозволяє 

відкинути несуттєве, щоб зосередитися на головному, що підвищує 

ефективність та скорочує час на побудову моделі, усуваючи офіційний 

опис несуттєвих деталей, елементів [11, с. 553]. Використання цього 

методу дозволяє вирішити проблеми, поставлені цим дослідженням. У 

цьому випадку модель (а згодом і при аналізі моделі) детальніше 

розглянула мережу глобальних телекомунікаційних підприємств, в яких 

зараз працюють оператори зв'язку. 

Модель (рис. 1) представляє структуру планетарної мережі, яка 

базується на глобальному кіберпросторі Інтернету. Діаграма показує 

(досить умовно) мережу: 

• споживачі інформаційно -комунікаційних послуг; 

• глобальні телекомунікаційні підприємства; 

• виробники, посередники та розповсюджувачі інформаційної 

продукції 

(Інтернет -компанії, медіа -компанії та інші Інтернет -агенти). 

Особливістю споживчої мережі є той факт, що всі відвідувачі 
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Інфокомунікаційні послуги - це всі відвідувачі Інтернету, усі 

організації, держава, культура, освіта, армія, все населення, що забезпечує 

масовість інформаційно -комунікаційних послуг, стабільно зростаючий 

попит на ці послуги на ринку та вищі вимоги до якості та форм надання 

цих послуг. 

 
Майже всі телекомунікаційні компанії (оператори), Інтернет-

провайдери та інші телекомунікаційні компанії працюють у мережі ринків 

підприємств телекомунікаційних послуг.  

На діаграмі: ЕМС - це підприємство мобільного зв'язку; EFC - це 

підприємство фіксованого з'єднання; IP - провайдер Інтернету; ТК - 

телекомунікаційна компанія; ОЕ - це інші підприємства. 

Глобальний віртуальний кіберпростір Інтернету формується всіма 

предметами та засобами комунікації Інтернету (сотні тисяч комп’ютерів, 

серверів, маршрутизаторів, комутаторів та оптоволоконних кабелів) та 

Рис. 1. – Схема моделі структури сучасних ринків 
інфокомунікаційних послуг 
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іншими комп’ютерами та засобами зв’язку систем. Цей кіберпростір не має 

національних кордонів та обмежень для свого розвитку. Мережа 

виробників, посередників та розповсюджувачів інформаційних продуктів 

включає безперервно розширюється набір різноманітних підприємств: 

Інтернет -компанії, підприємства, що виробляють інформаційні продукти, 

підприємства, що відтворюють інформаційні продукти, підприємства -

посередники, підприємства, що продають, медіа -підприємства та інші. 

Мережева організація стає новою організаційною формою сучасної 

економіки. На думку М. Кастельса, мережева організація економічної 

діяльності найбільш ефективна в умовах швидкозмінних умов сучасної 

економіки. На його думку, становлення інформаційної економіки 

характеризується розвитком нової логіки організації [6, с. 158-174]. 

Характерною рисою сучасної економіки інфокомунікаційних послуг є 

інтенсивне оновлення спектру послуг, що відбувається в результаті 

безперервного появи нових технологій та розширення сфери застосування 

цих технологій. Справжній ефект цих технологій насамперед виникає в 

самій економіці інфокомунікацій. Загальною тенденцією зміни 

економічних характеристик економіки є стабільне зростання бази доходів 

зі значним скороченням витрат на одиницю продукції. Це дозволяє 

виробникам проводити досить гнучку цінову політику, що сприятливо 

впливає на ринкові умови. З іншого боку, ефективність нових технологій 

проявляється в постійному розширенні спектру послуг. Це можна 

розглядати як вигоду для споживачів, для якої нові технології створюють 

розширені можливості для кращого задоволення потреб процесу обміну 

інформацією. Детальніше у монографії авторів цієї статті [3, С. 25-26]. 

Мережева організація інформаційно -комунікаційних ринків 

об’єднує всіх учасників створення, транспортування та споживання 

інформаційно -комунікаційних послуг у єдину мережу. Мережева 

організація ринків здатна забезпечити ефективну взаємодію виробників, 
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посередників та споживачів та швидку адаптацію ринків до змін у 

зовнішньому середовищі. 
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ЗАДАЧА КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ 

СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНУ 

 ТРАНСФОРМЦІЮ РЕГІОНІВ 

 

This paper considers the possibility of using software tools implements the 

Input-Output econometric model, as a tool for analyzing of the impact of the 

Smart Specialisation  mesures  on innovative transformation of regions. 

Keywords: Smart Specialisation (S3) concept, Sustainable Development 

Goals (SDG), the United Nations (UN), econometric model, Input-Output tables 

(IOTs), types of economic activity (NACE), National Accounts, interbranch 

flows, the volume of final consumption, intermediate consumption. 

 

Через циклічність суспільного розвитку на певному етапі неодмінно 

виникають критичні чинники, що призводять до соціально-економічного та 

політичного дисбалансу, коли нові виклики потребують застосування 

нетривіальних рішень й новітніх технологій для їх реалізації. Еволюція 

суспільної свідомості та  науково-технічна революція генерували такі 
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важливі ідеї, як кібернетичний підхід, системне осмислення, регулювання 

та впровадження в соціально-економічне середовище наукових знань і 

розробок, що кардинально змінюють стандарти та якість життя, тобто є 

інноваційними за своїм змістом. Нині наука, технології та інновації  є 

одними з ключових інструментів досягнення Цілей сталого розвитку 

(ЦСР), що визначені Глобальною пілотною програмою ООН [1].  

Після фінансово-економічної кризи 2008 року світова спільнота 

усвідомила реальну глибину економічних зрушень та дисбалансного 

розвитку соціально-економічних процесів. Це вимагало розробки заходів з 

нівелювання деструктивних результатів через перехід до економіки знань 

та впровадження концепції «Розумної спеціалізації» – Smart Specialisation 

(S3) concept [1]. 

Методологічні засади їх реалізації фактично ґрунтуються  на досвіді 

керування впровадженням науково-технічного прогресу (НТП), коли 

новітні технології охоплюють не лише традиційні сфери діяльності, але й 

створюють абсолютно нові види діяльності, послуги, якості товарів. Ще на 

початку ери кібернетики та інформаційних технологій (ІТ) в роботах 

українського академіка Віктора Михайловича Глушкова були 

запропоновані і розроблені основні методологічні принципи прогнозування 

та керування  досягненнями НТП, що й  донині лишаються актуальними 

[2]. Глушков В.М. одним з перших усвідомив і обґрунтував значення  

економіки знань  у подальшому розвитку суспільства та базову  роль ІТ в 

цих процесах [3]. Як відомо, перші спроби прогнозування та керування в 

сфері науково-технічної революції  були здійснені в Інституті кібернетики 

ще на початку 60-х років минулого століття. Згодом, в 1969 році 

Глушковим В.М. була запропонована методика цільового прогнозування 

НТП. Підхід базувався на використанні  так званого "прогнозного графа" 

Глушкова та на експертних оцінках  [3]. В подальшому була розроблена 

методика, яка пройшла апробацію в країнах-членах РЕВ [4]. В 1973 роцы 
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В.М.Глушковим була запропонована діалогова система планування 

(DISPLAN), яку було розроблено в межах проекту  «Загальнодержавна 

автоматизована система управління» [5].  Дана методика була призначена 

саме для роботи на різних стадіях формування комплексних цільових 

програм для наукових досліджень та технологічних процесів як для 

окремих підприємств, так і для регіонів та держави  в цілому. Вона 

дозволяла швидко коригувати плани та ефективно оптимізувати балансові 

моделі (через  поєднання їх з програмно-цільовими моделями). Систему 

було розроблено як інтерактивну — тобто вона функціонувала в офлайн і  

онлайн режимах [4-6]. 

Нині питання впровадження в Україні засад смарт-спеціалізації (S3) є 

одним із важливих напрямів реалізації положень Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом, що має забезпечити  економічну інтеграцію із 

загальним ринком ЄС і включення суб’єктів національної економіки в 

глобальні ланцюги доданої вартості. Законодавчо необхідність 

застосування концепції смарт-спеціалізації (S3)  було обґрунтована у 

програмі “Європа 2020: Стратегія розумного, стійкого та інклюзивного 

зростання”, як важливого інструменту модернізації економічної структури 

країн – членів ЄС [7]. А з березня 2021 року Україна приєдналася до 

Глобальної пілотної програми ООН, спрямованої на підтримку країн у 

розробці дорожніх карт з досягнення Цілей сталого розвитку за допомогою 

науки, технологій та інновацій через реалізацію методології смарт-

спеціалізації регіонів [1,7]. 

Враховуючи сучасні вимоги більшість фахівці та експертів вважають, 

що rконцепція смарт-спеціалізація в Україні покликана виконувати функції 

забезпечення балансу інтересів “держава – регіон – суб’єкти економічної 

діяльності”. В результаті створюються оптимальні умови для розкриття 

потенціалу саморозвитку як на загальнодержавному рівні, так і на рівні 

регіонів за рахунок реалізації окремих функцій інноваційної 
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(стимулювання трансферу технологій), промислової (реалізація 

інноваційного типу розвитку промисловості) та структурної (структурна 

модернізація регіональної економічної системи) політик [8]. Але не слід 

забувати, що кінцевою метою розвитку підприємницьких та 

державницьких структур регіону є інтереси місцевих громад з усім 

спектром соціальних потреб (підвищення рівня та якості життя, 

покращення соціального та природного середовища тощо).  

В контексті смарт-спеціалізації важливою метою є структурна 

модернізація, що передбачає системну оцінку наявного потенціалу для 

структурної реорганізації як  за рахунок інноваційного розвитку 

традиційно сформованих в регіоні видів економічної діяльності (ВЕД), так 

і генерації, розвитку і впровадження нових технологічних процесів (як у 

виробничій діяльності, сфері надання послуг, так і соціального розвитку). 

Тому важливим інструментом структурних трансформацій має бути 

системний підхід до оцінки потенційних виробничих, фінансових, 

наукових та інноваційних резервів регіону. 

Ефективним інструментарієм з обґрунтування заходів смарт-

спеціалізації регіональних стратегій може стати використання програмної 

реалізації економетричної моделі на базі таблиць Витрати-Випуск (ТВВ) з 

оптимізаційним та регресійним блоками задач, що розроблені в Інституті 

кібернетики НАН України [9-11]. Саме ТВВ дозволяє в межах одного 

модельного інструментарію оцінити ступінь взаємозалежності та 

збалансованості між технологічними, фінансовими та соціальними 

чинниками розвитку регіону. 

Інформаційна база. Розрахунки проводяться на основі динамічних 

рядів, побудованих на статистичних даних, що наводяться в щорічному 

Бюлетені "Національні рахунки України" та додатковій статистичній 

інформації про індекси цін та ін. Підготовлені та скориговані дані вхідного 

масиву статистичної інформації використовуються у дослідженні 
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залежності між основними показниками моделі, а саме між обсягами 

випуску продукції  за ВЕД та матрицею міжгалузевих потоків  обраних 

видів економічної діяльності. Надалі виконується постановка 

оптимізаційної задачі з урахуванням ряду соціально-економічних 

індикаторів-критеріїв оцінки досліджуваних ВЕД. Виконання розрахунків 

коефіцієнтів регресійних рівнянь та вирішення оптимізаційної задачі 

виконується у програмному середовищі VisualBasic for Excel згідно із 

програмою розрахунків, яка настроюється при підготовці даних. 

Детальніше алгоритм та математичний апарат програмного забезпечення 

описано в [9-11]. 

Результатом розрахунків є як самі коефіцієнти кореляції   рівнянь 

регресії з відповідними стандартними помилками, так і основні 

статистичні характеристики цих рівнянь, що дозволяють оцінити резерви 

смарт-спеціалізації (S3) за структурою ВЕД.  Даний підхід є 

перспективними для подальшого соціально-економічного вирівнювання та 

розвитку регіону [11]. 

Висновки. Запропонований підхід  може бути застосований для 

вибору можливих сценаріїв державної політики, що запобігатимуть 

тенденціям негативного розвитку економіки, та дозволяють: 

автоматизувати формування інформаційної бази даних для дослідження 

структурної динаміки та обґрунтування смарт-спеціалізації регіональних 

стратегій (S3) ; 

використовувати різні функції похибок при регресійному аналізі та 

знаходити кращі моделі для опису структурної динаміки та резервів її 

розвитку; 

оцінювати вид функціональної залежності та ступінь впливу між обраними 

показниками для розробки заходів із усунення регіональних диспропорцій 

та визначення пріоритетних видів економічної діяльності в межах смарт-

спеціалізації (S3) регіону. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ 

ЯК НОВИЙ НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬСТВА 

 

A new direction of public policy is considered - digital development 

policy. The implementation of this approach is made possible by the initiation of 

digital innovations in government, business and the public. Different 

approaches to defining the concept of "digital development" are considered. The 

institutionalization of digital development policy in Ukraine - the formation of 

relevant authorities and the regulatory framework of this policy - is studied. The 
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content of digital development policy is considered - problems, goals, tools, 

policy principles. The state and prospects of digital development policy in 

Ukraine, government programs, problems that hinder its successful 

implementation in the context of European integration processes are analyzed.  

Keywords: digital development, innovation policies, policy 

institutionalization, policy ecosystem. 

 

Розглянуто новий напрям державної політики – політика цифрового 

розвитку. Реалізація цього підходу стає можливою завдяки впровадженню 

цифрових інновацій в діяльність органів влади, бізнесу і населення. 

Розглядаються різні підходи до визначення концепту «цифровий 

розвиток». Досліджується інституалізація політики цифрового розвитку в 

Україні – формування відповідних органів влади і нормативно-правової 

бази цієї політики. Розглянуто зміст політики цифрового розвитку – 

проблеми, цілі, інструменти, принципи політики. Аналізується стан і 

перспективи політики цифрового розвитку в Україні, програмні документи 

уряду, проблеми, що перешкоджають її успішному впровадженню. 

Сучасний стан суспільного розвитку практично всіх країн світу 

характеризується, серед іншого,  всепроникними процесами цифровізації і 

цифрової трансформації економіки й більшості суспільних інститутів на 

основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і 

подальшої інформатизації суспільства. Вибудовується адекватна 

теперішнім технологічним можливостям система врядування – врядування 

в цифрову еру. Під впливом цих тенденцій об’єктивно виникають нові 

напрями інноваційної політики, що пов’язані з цифровим розвитком. В 

Україні ці новації проявились в останні три-чотири роки і потребують 

критичного осмислення.  

Перш за все, потребує визначення концепт «цифровий розвиток». В 

літературі можна виокремити декілька підходів до ідентифікації цього 
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концепту. Один з них ґрунтується на аналізу зв'язку між ІКТ та розвитком і 

розглядається в багатьох працях британського дослідника Р. Гіікса (Heeks) 

2009-2020 рр. При аналізі еволюції ІКТ автор виділяє етапи їх розвитку від 

початку 1960 рр. до сьогодення, останній сучасний етап розвитку ІКТ 

(ICT4D 3.0) пропонує назвати цифровим розвитком [1]. 

Інший підхід до концепту «цифровий розвиток» акцентує увагу на 

зв’язку між інформаційним і людським розвитком: «Центральним 

питанням політики розвитку сьогодні, у будь-якому контексті, є 

взаємозв'язок між інформаційним розвитком та добробутом людини» [2]. 

Це призводить до перенесення уваги з технологічної природи розвитку на 

його цілі у контексті сталого (sustainable) розвитку; отже, цифровому 

розвитку відповідають ті компоненти сталого розвитку, які пов'язані з 

digital – технологіями, інструментами, можливостями. 

Узагальнюючі (на основі [3]) підходи до концепту «цифровий 

розвиток», визначимо: Цифровий розвиток описує використання та 

застосування цифрових технологій та цифрових інструментів для 

соціального, економічного та політичного розвитку різних спільнот – 

окремих регіонів, країн і світу в цілому (глобальний цифровий розвиток). 

Питаннями цифрового розвитку займаються й міжнародні 

організації, структури ООН – ПРООН (Програма розвитку ООН), ЮНТАД 

(Конференція ООН з торгівлі і розвитку). Так, Секретаріат ЮНКТАД  у 

2019 р. підготував рекомендаційну записку для урядів країн-членів 

«Цифровий розвиток: проблеми і можливості», де охарактеризовано 

просування людства до нової цифрової ери від 2005 р., можливості і 

проблеми, що пов'язані з цифровізацією,  у сферах продуктивності, 

торгівлі, зайнятості і нерівності, надано рекомендації для державної 

політики [4].  

Консорціумом міжнародних організації, серед них – Фонд Білла та 

Мелінди Гейтс, Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA), 
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Дитячий фонд ООН (UNICEF), ПРООН, Світовий банк, Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID) та Всесвітня організація охорони здоров'я 

(ВООЗ), були  сформульовані принципи цифрового розвитку – спроба  

уніфікувати попередні підходи та створити спільноту практик для тих, хто 

працює в галузі цифрового розвитку [5]:  дизайн разом з користувачем; 

розуміння існуючої екосистеми; дизайн з урахуванням масштабу; 

розбудовуйте для сталого розвитку; керуйтеся даними; використовуйте 

відкриті стандарти, відкриті дані, відкритий код та відкриті інновації; 

повторне використання та вдосконалення; звертайте увагу на 

конфіденційність та безпеку; співпрацюйте. 

В Україні питання цифрового розвитку були поставлені на порядок 

денний уряду від початку 2018 р. У розпорядження Кабміну «Про 

схвалення Концепції розвитку цифрової економіки і суспільства України 

на 2018 - 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» [6] 

було сформульовано вісім принципів цифровізації (виділимо з них такі: 

принцип 1 – цифровізація повинна забезпечувати кожному громадянинові 

рівний доступ до послуг, інформації та знань, що надаються на основі 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій; принцип 3 - 

цифровізація здійснюється через механізм економічного зростання шляхом 

підвищення ефективності, продуктивності та конкурентоздатності від 

використання цифрових технологій; принцип 4 -  цифровізація повинна 

сприяти розвитку інформаційного суспільства та засобів масової 

інформації; принцип 5 - цифровізація повинна орієнтуватися на 

міжнародне, європейське та регіональне співробітництво з метою 

інтеграції України до ЄС; принцип 8 - цифровізация як об'єкт фокусного і 

комплексного державного управління). Також було визначено основні цілі 

цифрового розвитку економіки України, серед них - прискорення 

економічного зростання та залучення інвестицій, трансформація секторів 

економіки конкурентоспроможні та ефективні, технологічна та цифрова 
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модернізація промисловості та створення високотехнологічних 

виробництв,  доступність для громадян переваг та можливостей цифрового 

світу,  реалізація людського ресурсу, розвиток цифрових індустрій та 

цифрового підприємництва. Нарешті, визначені напрями цифрового 

розвитку економіки України, серед них – подолання цифрового розриву 

шляхом розвитку цифрових інфраструктур, розвиток цифрових 

компетенцій,  цифровізація  реального сектору економіки, реалізація 

проектів цифрових трансформацій, гармонізація з європейськими та 

світовими науковими ініціативами, державне управління. 

Зазначеним програмним документом було запроваджено 

інституалізацію державної політики цифрового розвитку в Україні. 

Інституалізація напряму політики передбачає формування відповідних 

органів влади. Тут зазначимо створення Міністерства цифрової 

трансформації України (вересень 2019), Мінцифри є головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового 

розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій [7]; 

утворення Міжгалузевої ради з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації» (липень 2020) – для вивчення проблемних 

питань з реалізації державної політики у сферах цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації; серед основних завдань Ради – 

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у 

сферах цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації [8]. У 

складі Верховної Ради України в 2019 р. було створено профільний 

Комітет з питань цифрової трансформації. У березні 2020 р. постановою 

Кабміну було введено у міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади посаду заступника керівника відповідного органу з 

питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, 
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утворені підрозділів з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації [9].  

Іншою складовою інституалізації напряму політики є  унормування 

відповідної діяльності. Окрім зазначеної Концепції розвитку [6], сюди слід 

віднести постанову Кабміну 2019 р. про засади реалізації органами 

виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку [10] 

та наказ  Держагенства з питань електронного урядування 2019 р. «Про 

забезпечення реалізації деяких питань цифрового розвитку»  [11]. 

Отже, можна стверджувати, що в Україні протягом останніх трьох 

років було сформовано новий напрям інноваційної політики - державна 

політика цифрового розвитку. Відштовхуючись від класичних визначень  

державної політики, можна запропонувати наступне її визначення:  

державна політика цифрового розвитку – це курс дій органів державної 

влади, спрямований на вирішення проблемних питань цифрового розвитку 

суспільства у різних сферах життєдіяльності на основі запровадження 

цифрових технологій. 

Змістом будь-якого напряму політики є відповідні суспільні 

проблеми, цілі політики й інструменти (засоби, механізми) її реалізації. Ці 

компоненти політики цифрового розвитку сформульовані у засадничих 

документах [6] – [11]. У постанові Кабміну [10] було визначено засади 

реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики 

цифрового розвитку і зазначено, що реалізація державної політики 

цифрового розвитку має ґрунтуватися на принципах відкритості, 

прозорості, багаторазовості використання, технологічної нейтральності 

і портативності даних, орієнтованості на громадян, інклюзивності та 

доступності, безпечності та конфіденційності послуг, багатомовності, 

підтримки прийняття рішень, адміністративного спрощення, збереження 

інформації, оцінювання ефективності та результативності. У Наказі 

Держагенства [11] прокоментовано змістовне наповнення вимог, що 
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визначаються принципами. Ключовою метою запровадження принципів є 

зняття бар'єрів і створення єдиних правил для вільного поширення онлайн-

послуг, зокрема, в сферах цифрового маркетингу, електронної комерції та 

телекомунікацій, підвищення рівня кібербезпеки мереж та інформаційних 

систем. Регламентом Кабміну передбачено проведення цифрової 

експертизи проектів нормативно-правових актів, що виносяться на розгляд 

Кабінету, на предмет відповідності принципам державної політики 

цифрового розвитку 

В Україні у процесі формування знаходиться екосистема політики 

цифрового розвитку, яка включає цифрову економіку, інформаційне 

суспільство,  смарт-міста, смарт-спеціалізації, цифрове бізнес-середовище, 

цифрову інфраструктуру, цифрові навички.  

Проблемні питання у сфері становлення політики цифрового 

розвитку в Україні можна класифікувати за напрямами - політичні 

чинники, економічні чинники, технологічні чинники й стан екосистеми 

цифрового розвитку. Серед гострих проблем – брак підготовлених для 

реалізації процедур політики цифрового розвитку високопрофесійних 

кадрів, а також розуміння необхідності проведення повноцінного аналізу 

політики всіма стейкхолдерами, в першу чергу, керівниками органів влади; 

рівень розвитку інформаційно-технологічної інфраструктури в країні 

(інтернет, відповідні інформаційні системи, Big data, алгоритми штучного 

інтелекту, цифрові навички громадян). Також існує потреба у 

переосмисленні комунікацій влада – влада, влада – суспільство, влада 

(суспільство) – алгоритми штучного інтелекту в контексті цифрового 

розвитку. 
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ПОБУДОВА НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ЕКВІВАЛЕНТНИХ СХЕМ 

ВІДРІЗКІВ НЕОДНОРІДНИХ ЛІНІЙ ПЕРЕДАЧІ  

 

The paper presents a set of equivalent circuits on inhomogeneous 

transmission lines for the formation of a database for software design of 

matching circuits and allows to use the existing theory of synthesis for their 

construction. 
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Створення систем зв'язку, що працюють в різних діапазонах хвиль, 

потребує розробки більш досконалого математичного та програмного 

забезпечення проектування широкосмугових функціональних пристроїв, 

передавальних та приймальних антен. Розвиток широкосмугових систем 

обумовлено підвищенням вимог до завадостійкості передачі інформації і 

застосуванням завадоподібних сигналів в техніці зв'язку і радіолокації. У 

зв'язку з цим досить актуальною задача є побудова широкосмугових 

узгоджувальних пристроїв. 

Метою роботи є побудова низькочастотних еквівалентних схем 

відрізків одиночних і пов'язаних неоднорідних ліній передачі для 

формування бази даних. 

У [1] для побудови узгоджувальних пристроїв пропонується 

використовувати пов'язані однорідні лінії. Однак при цьому імітація 

характеристик зосереджених елементів ланцюга узгодження можлива у 

вузькій області частот, що не дозволяє здійснити широкосмугове 

узгодження особливо при комплексних навантаженнях. Розширити 

частотну область узгодження можна використовуючи пов'язані 

неоднорідні лінії (ПНЛ). Узгоджувальні пристрої на ПНЛ мають більше 

широкосмугових властивостей в порівнянні з ланцюгами узгодження на 

пов'язаних однорідних лініях. Фізично це пояснюється тим, що з'являються 

додаткові ступені свободи в зміні параметрів імітуючих 

чотириполюсників. Ці додаткові ступені полягають в зміні ступеня зв'язку 

між лініями і підбором закону зміни хвильового опору одиночних ліній. 

Природно, що ці варійовані параметри можна так підібрати, щоб 

збільшити широкополосніть узгоджувальних ланцюгів. 

Крім ПНЛ в даний час широко застосовуються відрізки одиночних 

(незв'язаних) однорідних ліній передачі (лінії з постійним хвильовим 

опором), які використовуються в якості структурних елементів пристроїв 

узгодження і фільтрації. Використання однорідних ліній призводить до 
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появи в амплітудно-частотних характеристик паразитних смуг 

пропускання або загородження через періодичність електричних 

характеристик однорідного відрізка лінії. При синтезі узгоджувальних 

пристроїв НВЧ широко використовується метод імітації зосереджених 

елементів узгоджувальних пристроїв відрізками ліній передачі. Така 

імітація можлива тільки у вузькому діапазоні частот. При цьому діапазон 

частот імітації обмежений найменшою резонансною частотою відрізка 

однорідної лінії. Наприклад, при використанні розімкнутої лінії з часом 

затримки  𝑡з, послідовний резонанс (протирезонанс) виникає на частоті 

𝜔! = 𝜋/2𝑡з , а паралельний резонанс - на частоті 𝜔! = 𝜋/𝑡з . При 

використанні замкненої на одному кінці лінії паралельний резонанс 

виникає на частоті 𝜔! = 𝜋/2𝑡з, а послідовний - на частоті  𝜔! = 𝜋/𝑡з.  

Розширити діапазон імітації зосередженої індуктивності і ємності 

можна при використанні неоднорідних ліній, в яких хвильовий опір 

змінюється по координаті. Вибором характеру зміни хвильового опору 

можна збільшити частотний діапазон імітації зосереджених елементів. 

Тому є необхідність у створенні математичного та програмного 

забезпечення, що дозволяє визначити значення зосереджених елементів 

еквівалентних схем неоднорідних ліній. 

Наведемо декілька прикладів низькочастотних еквівалентних схем 

відрізків неоднорідних ліній з різними хвильовими опорами. 

Багатоступінчата лінія. Знайдемо схему заміщення 

багатоступінчастої лінії, що складається з n відрізків однорідних ліній, що 

мають хвильовий опор 𝑍!!, час затримки ti (довжини  li), i = 1,2 ... n.  

𝐿! = 𝑍!!𝑡!
!
!!!   𝐶! =

𝑍!! 𝑡!
!
!!!    𝑡! = 𝑙!/𝑉!  (1) 

де  Vi  -  фазова швидкість на ділянці лінії з номером i. 

Експоненціальна лінія. Хвильовий опір експоненціальної лінії 

змінюється за законом 𝑍в 𝜏 = 𝑍!𝑒!" ,   0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡!..  Далі знаходимо 
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𝐿! =
!!
!!

𝑒!!! − 1  ,      𝐶! =
!
!"!

1 − 𝑒!!!! .       (2) 

Параболічна лінія. Хвильовий опір параболічної лінії 

 𝑍в 𝜏 = 𝑍! 1 + !"
!!

 
!

 ,   0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡!. Далі знаходимо 

𝐿! =
!!!

!!
1 + !!!

!!

!
− 1 ,      𝐶! =

!!
!!!!!!

   (3) 

Гіперболічна лінія. Хвильовий опір гіперболічної лінії 

 𝑍в 𝜏 = !!
!!!" !   ,          0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡!. В даному випадку 

𝐿! =
!!
!
1 − !

!!!!!
 ,      𝐶! =

!!
!!!

 3 + 3𝑎𝑡! + 𝑎𝑡! !     (4) 

Лінія з квадратичним хвильовим опором. Хвильовий опір ліній 

даного типу 𝑍в 𝜏 = 𝑎! + 𝑎!𝜏 + 𝑎!𝜏!,      0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡!. В даному випадку 

𝐿! = 𝑎! ∙ 𝑡! +
1
2
∙ 𝑎! ∙ 𝑡!! + 1/3 ∙ 𝑎! ∙ 𝑡!! 

𝐶! =

2 ∙ atan (2𝑡!𝑎! + 𝑎!)/ 4𝑎!𝑎! − 𝑎!! − atan 𝑎!/ 4𝑎!𝑎! − 𝑎!!              (5) 

Лінія з кубічним хвильовим опором. Хвильовий опір ліній даного 

типу 𝑍в 𝜏 = 𝑍! + 𝑎𝜏 !,   0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡!.   В даному випадку 

𝐿! =
!!
!
4𝑍!! + 6𝑎𝑡!𝑍!! + 4𝑍!𝑎!𝑡!! + 𝑎!𝑡!! , 𝐶! =

!!
!!!!

!!!!!!!
!!!!!! ! .         (6) 

Отримані вирази дозволяють розраховувати еквівалентні Г- образні 

схеми на неоднорідних лініях передачі. Каскадне з'єднання таких ланок 

дозволяє синтезувати складні узгоджуючі і фільтруючі пристрої на 

неоднорідних лініях передачі. На основі отриманих наборів еквівалентних 

схем на неоднорідних лініях було створено базу даних, з метою подальшої 

розробки програмного забезпечення для проектування ланцюгів 

узгодження, що дозволить використовувати для їх побудови існуючу 

теорію синтезу. 
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АНАЛІЗ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ 
ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 

As it is widely known – sight is one of the main sources of information for 

humanity. One receives images using their own perception organs. 

And if we talk about computer vision, the most valuable data for humans 

is a contour image. It is by contour that we the shape of objects, analyze them 

and compare with those that have already been recognized. Based on this 

natural algorithm, there are many studies that affect the processing of image 

contours. 
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However, the field is still poorly explored. A great example of a study of 

methods analyzing image contours is the “Hough transform” study. 

Keywords: Computer vision, contour of image, analysis methods, 

integration, Hough transform. 

 

Алгоритм Хафа – це обчислювальний алгоритм, що застосовується 

для параметричної ідентифікації геометричних елементів растрового 

зображення. Принцип такого аналізу відомий досить давно, але він досі 

досліджується та модифікується [1-3]. Аби поглибитись в дану тему, 

виконаємо узагальнення перетворень Хафа на основі криволінійного 

інтегрування. 

Нехай U ∈ R! – крива, що характеризує об’єкт заданої форми, а саму 

U  назвемо еталоном. Введемо оператор 𝐀 , що виконує геометричне 

перетворення координат – розтягнення в s разів, поворот на кут φ та зсув 

на вектор (x!, y!): 

𝐀 x!, y!, s,φ = s !"#!
!"#!

!!"#!
!"#!

 ∙ 
 ∙ +  !!

!!
,  де 

крапки в 
 ∙ 
∙  означають ті місця, на які ставляться координати, що 

перетворюються. 

Нехай також b ∶ R!  → R – функція бінарного зображення; x, y ∈ R!; 

a = (x!, y!, s,φ) – вектор параметрів; R! – спектральний простір (m = 4). 

Перетворення 𝐇!" ∶  L! R!, 0, 1 →  L!(R!,R) , що ставить у 

відповідність кожному бінарному відношенню зображенню b(x, y)  його 

спектр параметрів h(a) за правилом 

h a = 𝐇!" b(x, y) =  b x, y ds 

назвемо інтегральним перетворенням за кривою (еталоном) 𝐔 для 

оператора 𝐀. 
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Спектральна функція h(a) буде характеризувати степінь близькості 

множини контурних точок P = x, y  b x, y = 1}  та контуру 𝐀U , що 

перетворений від еталону U. 

Слід зазначити, що введене перетворення піддається реалізації за 

допомогою узагальненого перетворення Хафа [1]: 

P =  b x, y ∙ x, y ∈ 𝐀U dxdy. 

Нехай x ∈ 0, x!"# , y ∈ 0, y!"# , x!  ∈ 0, x!"# , y!  ∈ 0, y!"# , s ∈

s!"#, s!"# ,φ ∈ [0, 2π). 

Застосуємо оператор 𝐀 до точки u ∈ U. 
𝑥
𝑦 = 𝑨𝑢 = 𝑠𝑹𝒐𝒕 𝑢 +  

𝑥!
𝑦! , 

де 𝑹𝒐𝒕 =  𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑  – оператор обертання на кут 𝜑. 

Виразимо з отриманого рівняння вектор 
𝑥!
𝑦! : 

𝑥!
𝑦! =  

𝑥
𝑦 − 𝑠𝑹𝒐𝒕 𝑢. 

Використаємо принцип накопичення. 

Алгоритм: 

 Для ∀ 𝑦 ∈ 0, 𝑦!"#  

  Якщо 𝑏 𝑥, 𝑦 = 1 

   Для ∀ 𝑠 ∈ 𝑠!"# , 𝑠!"#  

    Для ∀ 𝜑 ∈ 0, 2𝜋  

     Для ∀ 𝑢 ∈ 𝑈 

      
𝑥!
𝑦! =  

𝑥
𝑦 − 𝑠𝑹𝒐𝒕 𝑢 

      Якщо 𝑥!  ∈ 0, 𝑥!"#  & 𝑦!  ∈

[0, 𝑦!"#) 

      

 ℎ 𝑥!, 𝑦!, 𝑠,𝜑 = ℎ 𝑥!, 𝑦!, 𝑠,𝜑 + 1 
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Зрозуміло, що найбільша швидкодія виникає при малій кількості 

контурних точок на вихідному зображенні. 

Реалізуємо перетворення в дискретному просторі. 

Нехай 𝐵 = {𝐵!"}!,!!!! ×! – матриця бінарного зображення 𝐹!" ∈ 0, 1 ; 

пара змінних 𝑥, 𝑦  буде відповідати парі індексів (𝑖, 𝑗), 𝑥!, 𝑦! =  𝑖!, 𝑗! ; 

𝑆 =  {𝑆!}!!!!  – масив масштабних множників 𝑆!  ∈ 𝑅 ; 𝑆𝐼𝑁 =  {𝑆𝐼𝑁!}!!!
! , 

𝐶𝑂𝑆 =  {𝐶𝑂𝑆!}!!!
!  – масиви значень тригонометричних функцій; еталон 𝑈 

заданий послідовністю точок 𝑈 ! = 𝑢!,𝑢!,… ,𝑢!!! , обраних на контурі з 

деяким кроком, тобто 𝑈 !  ∈ 𝑈. 

Число градацій кута (𝑄) краще за все обирати так, щоб кожна точка 

еталону проходила через усі пікселі зображення на окружності обертання 

𝑄 = 4 ∙ max! | 𝑢!| [ ). 

Алгоритм: 

Для 𝑖 = 0,… ,𝑁 − 1 

 Для 𝑗 = 0,… ,𝑀 − 1 

  Якщо 𝐵!,! = 1 

   Для 𝑘 = 0,… ,𝑍 − 1 

    Для 𝑞 = 0,… ,𝑄 − 1 

     Для 𝑙 = 0,… ,𝑛 − 1 

     𝑖!
𝑗!

=  𝑖𝑗 −  𝑆!
𝐶𝑂𝑆! −𝑆𝐼𝑁!
𝑆𝐼𝑁! 𝐶𝑂𝑆!

𝑢! 

      Якщо 0 ≤  𝑖! ≤ 𝑁 & 0 ≤  𝑗! ≤ 𝑀 

       𝐻!!,!!,!,! =  𝐻!!,!!,!,! + 1 

Нехай тепер Ф ∶ 𝑅!  → 0, 2𝜋  – функція кута нахилу вектору 

градієнту контуру на зображенні. Запишемо інформацію про еталонний 

контур у вигляді так званої R-таблиці. В ній вектори координат точок 𝑢! 

запам’ятовуються як значення функції кута 𝜃 – градієнтного направлення: 

𝑢! = 𝑅 𝜃! . 
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Криволінійне інтегрування з урахуванням градієнту запишемо 

наступним чином: 

ℎ 𝑎 =  𝑏 𝑥, 𝑦 𝛿 Ф 𝑥, 𝑦 −  𝜑 − 𝑅!! 𝑥, 𝑦 𝑑𝑠 =

=  𝑏 𝑥, 𝑦 ∙ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑨𝑈 ∙  𝛿 [Ф 𝑥, 𝑦 −  𝜑 − 𝑅!!(𝑥, 𝑦)]𝑑𝑥𝑑𝑦 

 

Алгоритм: 

Для 𝑖 = 0,… ,𝑁 − 1 

    Для 𝑗 = 0,… ,𝑀 − 1 

Якщо 𝑏 𝑥, 𝑦 = 1 

  Для ∀ 𝑠 ∈ [𝑠!"# , 𝑠!"#) 

      Для ∀ 𝜑 ∈ 0, 2𝜋  

   Для ∀  
𝑥!
𝑦!  ∈  

𝑥
𝑦 −  𝑠𝑹𝒐𝒕 𝑅 Ф 𝑥, 𝑦 −  𝜑 𝑚𝑜𝑑2𝜋  

    Якщо 𝑥!  ∈ 0, 𝑥!"#  & 𝑦!  ∈ [0, 𝑦!"#) 

     ℎ 𝑥!, 𝑦!, 𝑠,𝜑 = ℎ 𝑥!, 𝑦!, 𝑠,𝜑 + 1 

В дискретному просторі R-функція перетворюється в так звану R-

таблицю. Нехай 𝜓 =  {𝜓!"}!,!!!! ×!  – матриця направлень вектору градієнта 

(𝜓!" ∈ [0, 2𝜋)); 𝜓 =  !"
!!

 – матриця індексів направлення вектору градієнта. 

Алгоритм: 

Для 𝑖 = 0,… ,𝑁 − 1 

 Для 𝑗 = 0,… ,𝑀 − 1 

  Якщо 𝐵!,! = 1 

   Для 𝑘 = 0,… ,𝑍 − 1 

    Для 𝑞 = 0,… ,𝑄 − 1 

     𝑝 =  (𝜓!" − 𝑞) 𝑚𝑜𝑑 𝑄 

     Для 𝑙 = 0,… , 𝑅! − 1 
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     𝑖!
𝑗!

=  𝑖𝑗 −  𝑆!
𝐶𝑂𝑆! −𝑆𝐼𝑁!
𝑆𝐼𝑁! 𝐶𝑂𝑆!

𝑅! !

       Якщо 0 ≤  𝑖! ≤ 𝑁 & 0 ≤  𝑗! ≤ 𝑀 

      𝐻!!,!!,!,! =  𝐻!!,!!,!,! + 1 

де |𝑅!| - кількість елементів в р-м списку R-таблиці. 

Приклад роботи алгоритмів пошуку об’єкту за його контуром 

представлені на рисунку 1, де а – вихідне зображення, б – зображення 

модуля градієнту,  в – контур об’єкту, г – зображення спектральної 

функції, д – зображення спектральної функції, що було отримано з 

використанням направлення градієнту.  

Видно, що інформація про градієнт значно покращує якість 

алгоритму, адже є більш чіткий відгук на зображення шуканого об'єкту. 

 
Рис. 1. – Приклад роботи алгоритмів пошуку об’єктів за його контуром 

 

Таким чином, було виконано узагальнення задач аналізу контурних 

зображень на основі інтегрування за кривими. Було виконано опис 

алгоритмів, проведено експерименти. Необхідно відзначити, що описана 

теорія може слугувати основою для більш складних і якісних алгоритмів, 
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що використовують більше число структурних ознак зображень. 

Дослідження за даною тематикою можуть бути продовжені в наступних 

роботах. 
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ПРОГРАМНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

This publication describes the features of the architectural solution of the 

software system for effective management of the restaurant business, as well as 

how this software system was developed and implemented. 

Keywords: automation, business process management, application of 

restaurant business. 

 

Прикладним інформаційним системам у цифровому суспільстві 

належить особливе призначення. В епоху цифрової трансформації може 
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здаватися, що автоматизація конче необхідна лише великим компаніям, а 

не малому та середньому бізнесу. Проте автоматизація сприяє передусім 

збільшенню прибутків усіх підприємств, результативному плануванні та 

прогнозуванню ресурсів, збільшенню якості та швидкості обслуговування 

клієнтів, ефективному управлінню суб’єктом господарювання. Як правило, 

процесам автоматизації підлягають управління продажами, персоналом, 

бухгалтерським обліком, документообігом, складськими запасами тощо. 

Автоматизація бізнесу – це процес впровадження та супроводу сукупності 

програм і пристроїв, що забезпечують оптимізацію ресурсів з метою 

нарощування продуктивності й ефективності бізнес-процесів 

підприємства. Все більше підприємців, малих, середніх і великих компаній 

застосовують автоматизацію бізнес-процесів у своїй діяльності.  

Можна навести багато прикладів такої автоматизації, зокрема 

система управління бізнес-процесами (BPMS) на основі Comindware 

Business Application Platform – Low-code система управління бізнес-

процесами (BPMS), система управління бізнес-процесами Creatio, що 

базована на концепції BPM (Business process management) тощо. 

Незважаючи на поширення Covid-19, ресторанний бізнес продовжує 

розвиватися з використанням цифрових і інформаційних технологій. 

Системи програмного забезпечення для управління запасами ресторанів – 

це програмні системи для підприємств громадського харчування, які 

допомагають контролювати рівень запасів інгредієнтів, замовлення на 

купівлю, витрати на меню. Найкращі системи програмного забезпечення 

для управління запасами ресторанів синхронізуються із системами POS 

або вбудовані в них і обходяться від $50 до $150 на місяць. 

Зараз система автоматизації роботи ресторанів, барів і кафе – це 

необхідна умова конкурентоспроможності всього бізнесу. За допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення необхідно організовувати 

контроль над роботою персоналу, піднімати продажі, здійснювати 
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моніторинг діяльності кухні, залу, складів, кас, документообігу тощо. 

Сучасному підприємству громадського харчування вкрай складно 

функціонувати без автоматизованих інформаційних систем управління 

ресторанним бізнесом. Автоматизація в індустрії харчування вирішує 

кілька завдань: корпоративні завдання, до яких відносять розвиток 

підприємства, забезпечення безперервності функціонування виробництва 

тощо; економічні задачі, до яких належать максимізація товарообігу і 

прибутку, забезпечення ліквідності і рентабельності виробництва, 

мінімізація поточних витрат за рахунок зростання ефективності роботи 

тощо. Автоматизація підприємства індустрії харчування має такі переваги: 

підвищення оперативності оброблення замовлень, ефективне 

обліковування, контролювання за діями персоналу; цифрові можливості 

для проведення акцій.  

До найкращого прикладного програмного забезпечення світового 

рівня у сфері ресторанного бізнесу у 2021 р. належать програмні продукти 

такі як: MarketMan, Upserve by Lightspeed, Revel Systems, CrunchTime, 

Yellow Dog, Toast (для невеликих ресторанів) 

(https://fitsmallbusiness.com/restaurant-inventory-management-software/). 

Для ресторану позитивне враження клієнта є важливою складoвoю 

успіху, а саме якість послуги визначає відвідуваність клієнтом закладу.  

Дані досліджень Гарвардської бізнес – школи Starbucks свідчать, щo 

задоволення відвідувачів безпосередньо залежить від доходу закладу. 

Статистика цієї школи демонструє, щo задоволений відвідувач прихoдить 

дo закладу 4,3 рази за місяць та витрачає $4,06 дoларів, і залишається 

клієнтoм упродовж 4,4 р., у тoй же час, дуже задoвoлений клієнт 

прихoдить у 2,9 раз за місяць частіше, витрачає на $0,34 більше, та 

залишається клієнтoм на 4 рoки довше. 

Існує три виклики при наданні якіснoгo oбслугoвування у рестoрані: 

зменшення часу очікування; швидкий зворотній зв’язок щодо думки 
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відвідувачів та постійна модернізація діяльності ресторану залежно від 

побажань клієнтів; використання цифрових технологій. 

Було спроектовано, розроблено, впроваджено програмну систему 

взаємодії клієнта з персоналом з використанням клієнт-серверної 

архітектури (рис.1), що надало можливість відвідувачам викликати 

персонал та залишати відгук про заклад. Для використання сервісу клієнт 

взаємодіє з веб-сторінкою конкретного столу в закладі харчування, а 

персонал отримує виклики на IOS та Android застосунки на телефонах, за 

необхідності можна використовувати смарт-браслети чи годинники, щоб 

не розсіювати увагу на другорядні сповіщення. 

Основною перевагою запропонованого програмного рішення є 

можливість виклику персоналу при безпосередній потребі та в зручний для 

клієнта час. Це значно покращує враження відвідувача від обслуговування 

та збільшує шанси на його повторний візит. 

Рис. 1 – Use-case діаграма роботи інформаційної системи ресторану 

 

Для розробки програми на Андроїд було використано мови 

програмування: Java та Kоtlin, базу даних PоstgreSQL. Програмна система 

«Keskese» забезпечує електронні взаємодії між персоналом та 
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відвідувачами. Все що потрібно зробити відвідувачу – це просканувати 

QR-код на його столі через власний телефон і вибрати потрібну дію на 

сайті, а саме: покликати офіціанта чи адміністратора, запросити чек 

готівкою або карткою, залишити відгук тощо. 

Персоналу ресторану потрібно встановити програму на телефон та 

зайти у свій робочий аккаунт, після чого надходитимуть сповіщення про 

запити гостей. Кухарі можуть викликати офіціантів на кухню за готовими 

стравами, а адміністратори можуть переглядати дії всього персоналу: 

виклики на кухню, виклики відвідувачів та їх відгуки. Система може 

використовуватись як система контролю роботи над персоналом, вчасного 

виконання та забезпечення запитів відвідувачів. 

Щоб підключитися до системи «Keskese» необхідно зареєструватись 

на сайті; створити свій заклад; додати столи закладу; повідомити персонал 

про завантаження та реєстрацію у застосунку; занести всіх до списку 

працівників, визначити їм ролі; замовити на сайті таблички для QR-кодів; 

завантажити та роздрукувати наклейки QR-кодів; прийняти доставку 

табличок для них; приклеїти коди до табличок та розставити їх по своїм 

місцям; впевнитись у працездатності системи тощо.  

Висновки. Автоматизовані системи управління ресторанного бізнесу 

дозволяють виявляти негативні та позитивні сторони підприємств 

харчування, водночас адаптуватися під розвиток тенденцій ресторанного 

бізнесу та уникати ризиків при здійсненні економічної діяльності. 
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ТИПИ ІНДЕКСІВ В ПОПУЛЯРНИХ СУБД 

 

The article considers the types of indices of different databases and their 

features. These indices are used in the most popular databases. 

Keywords: database, DBMS, indexes, index types. 

 

Будь-яка інформаційна система без доступу до даних мертва. 

Необхідні дані зберігаються в базах даних. За 2020 рік на основі офіційних 

рейтингів [3]: 

• PYPL (PopularitY of Programming Language) – рейтинг ґрунтується на 

даних пошукової системи Google; 

• Stack Overflow – рейтинг ґрунтується на кількості питань, пов’язаних 

з базою даних; 

• DB-Engines – рейтинг ґрунтується на показниках:  
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o дані пошукових систем Google, Bing и Yandex; 

o кількість питань на Stack Overflow та DBA Stack Exchange; 

o кількість пропозицій про роботу на Indeed и Simply Hired, в 

яких згадується система; 

o кількість профілів в професійних мережах LinkedIn и Upwork, 

в яких згадується система; 

o кількість згадувань в Twitter. 

найбільш популярними СУБД були MySQL, Microsoft SQL Server, 

Oracle Database, PostgreSQL та MongoDB. 

Однією з основних задач, що виникають при роботі з базами даних, - 

це пошук даних. При цьому, оскільки інформації в базі даних, як правило, 

міститься багато, перед програмістами постає завдання не просто пошуку, 

а ефективного пошуку, тобто пошуку за порівняно невеликий час і з 

достатньою точністю. Для цього (для оптимізації продуктивності запитів) 

виконують індексування деяких полів таблиці (або колекції у випадку з 

MongoDB). 

MySQL - безкоштовна реляційна система управління базами даних. 

Розробка та підтримка сайта MySQL здійснює компанія Oracle. MySQL 

широке поширення набула в інтернеті, як система зберігання даних сайтів, 

тобто переважна більшість сайтів зберігають свої дані в базі MySQL. 

Microsoft SQL Server - це система керування базами даних, 

розроблена компанією Microsoft. Її активно використовують в 

корпоративному секторі, особливо у великих компаніях. Microsoft SQL 

Server - це цілий комплекс програм, що дозволяє не тільки зберігати і 

модифікувати дані, але ще і аналізувати їх, здійснювати безпеку цих даних 

і багато іншого. 

PostgreSQL - це безкоштовна реляційна система управління базами 

даних. Її активно використовують на UNIX-подібних платформах, для 

реалізації як малих і середніх, так і великих проектів. 
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MongoDB – це документоорієнтована система управління базами 

даних з відкритим кодом, яка не потребує опису схеми таблиць. MongoDB 

- класифікується як NoSQL і використовує JSON-подібні документи і 

схему бази даних. Застосовується в веб-розробці, зокрема, в рамках 

JavaScript-орієнтованого стека MEAN. 

Найбільш поширеними індексами в базах даних є [1]: 

• B-Tree index - це найбільш часто використовуваний тип індексів, 

організованих як збалансоване дерево, упорядкованих ключів; 

• Spatial indexes - це деревоподібна структура, подібна B-дереву (B-

Tree), але використовується для організації доступу до просторових 

(Spatial) даних, тобто для індексації багатовимірної інформації, такої, 

наприклад, як географічні дані з двовимірними координатами 

(широтою і довготою); 

• Hash index - це індекси, які припускають зберігання не самих 

значень, а їх хеш значень, завдяки чому зменшується розмір (а, 

відповідно, і збільшується швидкість їх обробки) індексів з великих 

полів. Таким чином, при запитах з використанням HASH-індексів, 

порівнюватися будуть не шукане зі значення поля, а хеш від 

шуканого значення з хешамі полів. Через нелінейнойсті хеш-функцій 

даний індекс не можна сортувати за значенням, що призводить до 

неможливості використання в порівняннях більше/менше і «is null». 

Крім того, так як хеші не унікальні, то для співпадаючих хеш значень 

застосовуються методи вирішення колізій. 

• Bitmap index - це метод бітових індексів, який полягає в створенні 

окремих бітових карт (послідовність 0 і 1) для кожного можливого 

значення стовпця, де кожному біту відповідає рядок з індексованим 

значенням, а його значення, яке дорівнює 1 означає, що запис, який 

відповідає позиції біта містить відповідне значення для даного 

стовпця або властивості; 
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• Reverse index - це індекс, в якому значення ключа перед його 

введенням в індекс міняютьсямісцями. Наприклад, значення 1357 

стає в індексі 7531. 

• Inverted index - це індекс, в якому для кожного слова колекції 

документів у відповідному списку перераховані всі документи в 

колекції, в яких воно зустрілося. Такий індекс використовується для 

пошуку за текстами. 

• Partial index - це індекс, також відомий як відфільтрований індекс, є 

індексом, до якого застосовано певну умову, так що він включає 

підмножину рядків в таблиці. 

• Function based index - це індекси, ключі яких зберігають результат 

призначених для користувача функцій. Такі індекси часто будуються 

для полів, значення яких проходять попередню обробку перед 

порівнянням в команді SQL. 

Найбільш популярними СУБД 2020 року в залежності від 

поставлених задач та сфер застосування використовують різні індекси: 

• MySQL використовує: 

o B-Tree index 

o Spatial indexes 

o Hash index (тільки в таблицях типу Memory) 

o Inverted index 

• Microsoft SQL Server використовує: 

o B-Tree index 

o Spatial indexes 

o Inverted index 

o Partial index 

o Function based index 

• Oracle Database використовує: 

o B-Tree index 
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o Spatial indexes 

o Bitmap indexes 

o Reverse index 

o Inverted index 

o Function based index 

• PostgreSQL використовує: 

o B-Tree index 

o Spatial indexes 

o Hash index 

o Bitmap indexes 

o Inverted index 

o Partial index 

o Function based index 

• MongoDB [2] 

o B-Tree index 

o Multikey index (використовується B-Tree index для індексації 

вмісту, яке зберігається в масиві) 

o Spatial indexes 

o Hash index 

o Partial index 

Основна мета індексів - це підвищення продуктивності бази даних. 

Грамотне використання індексів в базі даних може суттєво прискорити 

обробку даних, надмірне ж використання індексів може призвести до 

невиправданого збільшення об’ємів бази даних. Саме тому грамоьний 

вибір індексів при проектуванні бази даних може впливати на 

продуктивність роботи інформаційної системи, яка використовує базу 

даних.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДІФІКОВАННОГО СИМПЛЕКС-МЕТОДУ 

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ІДЕНТІФІКАЦІЇ СИСТЕМ ПРИ 

ВИРІШЕННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ 

 ПРИ НАЯВНОСТІ ОБМЕЖЕНЬ 

 

The article proposes an algorithm of the modified simplex method for 

solving optimization problems in the presence of restrictions on the parameters 

of the objective function without modifying the mathematical description of the 

model. The carried out practical studies prove, in general, the satisfactory 

performance of the method and the expediency of its application for solving 

practical problems.   

Keywords: identification, mathematical model, algorithm, optimization, 

simplex method, parameter constraints, accelerated convergence. 
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Вирішення завдання побудови математичних моделей динамічних 

систем за даними спостережень за їх поведінкою складає предмет теорії 

ідентифікації. Методи ідентифікації систем є гнучким засобом вирішення 

багатьох завдань науки і техніки. Моделі динамічних об'єктів є 

допоміжним (інструментальним) засобом при вирішенні багатьох завдань: 

передбачення, управління, імітаційного моделювання, проектування 

фільтрів, відновлення спостережень та інше. Процедура ідентифікації 

системи породжує наступну природну логіку дій: 

- зібрати експериментальні дані; 

- вибрати безліч відповідних їм моделей; 

- вибрати "найкращу" в цій множині модель. 

Оцінка якості моделі пов'язана, як правило, з вивченням поведінки 

моделей в процесі їх використання для відтворення даних вимірів. Часто 

для визначення "найкращої" моделі складних об'єктів через неможливість 

застосування для процедури оптимізації градієнтних методів виникає 

необхідність в створенні обчислювального алгоритму для вирішення 

завдання без видозміни її математичного опису, тобто на основі прямих 

методів оптимізації. 

Методи прямого пошуку є методами, в яких безпосередньо 

використовуються тільки значення цільової функції. В якості одного з 

таких методів може бути використаний метод Нелдера-Міда, який 

представляє собою модифікацію симплекс-методу. 

Даний метод має достатню гнучкість, що дозволяє враховувати 

локальні топології властивості поверхні, описаної цільової функцією виду: 

                               F(x) = F(x1, x2, …, xn) = 0,                                      (1) 

де xi – параметри оптимізації; i = 1, 2, …, n; n – кількість параметрів 

оптимізації. 

Ідея методу полягає в порівнянні значень функції в n+1 вершинах 

симплекса і переміщенні симплекса в напрямку оптимальної точки за 
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допомогою ітераційної процедури. На відміну від симплекс методу, де 

регулярний симплекс використовується на кожному етапі, в методі 

Нелдера-Міда деформуємий багатогранник адаптується до топографії 

цільової функції, витягаючись уздовж "довгих" похилих площин, 

змінюючи напрямки в вигнутих западинах і стискаючись в околиці 

мінімуму. Практика показує, що даний метод прямого пошуку є одним з 

найбільш ефективних, якщо n < 7. 

Разом з тим можна відзначити труднощі, що зустрічаються при 

спробі використовувати метод Нелдера-Міда, такі як: відсутність 

можливості введення обмежень на параметри цільової функції, що в свою 

чергу не дозволяє застосувати даний алгоритм оптимізації для ряду 

завдань з огляду на те, що процес оптимізації стає розбіжним. 

У 1964 році Боксом була зроблена спроба подолати цей недолік. Був 

розроблений, так званий, комплексний метод [1], характерний повною 

відмовою від роботи з симплексом на безлічі допустимих точок, що, однак, 

трохи сповільнює його збіжність і робить більш залежним від вибору 

початкових наближень. 

У зв'язку з вищевикладеним пропонується наступна модифікація 

методу Нелдера-Міда заснована на пересуванні деформованого симплекса 

в просторі допустимих параметрів цільової функції і дозволяє враховувати 

явно задані обмеження. 

При цьому, на відміну від (1), завдання зводиться до мінімізації 

функції  F(x1, x2, …, xn) при обмеженнях: 

                                Lj ≤ xj ≤ Pj,  j = 1, 2, …, n,                                      (2)        

де   Lj   і  Pj, – відповідно нижня і верхня межі змінних. 

Даний алгоритм є ітераційним. Схема пошуку заснована на 

спостереженні за зміною значень цільової функції  F  в вершинах 

симплекса, які, в свою чергу, повинні задовольняти заданим обмеженням. 
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Координати вихідного симплекса в n-вимірному просторі параметрів 

R задаються матрицею розмірності  n x n+1  виду:   

                                            

 

F1    =                              (3) 

в   якій   представляють   

вершини   симплекса,   стовпи  

–  їх  координати,  Si, (i = 1,2) – 

відстань між двома вершинами (початковий крок оптимізації), що 

визначаються за виразами:  

                                 S1 =   !
! !

 ( 𝑛 + 1 + n – 1) ,                                    (4) 

                                 S2 =   !
! !

 ( 𝑛 + 1  – 1) ,                                    (5) 

xi, (i = 1, …, n) – початкові значення параметрів оптимізації. 

У разі, якщо одна або кілька точок вихідного симплекса не 

задовольняють умовам (2), початковий крок оптимізації зменшується в два 

рази, тобто 

                                              S  =  !
!
 ,                                                   (6)  

після чого проводиться перерахунок матриці завдання координат F1 

вихідного симплекса. Описана процедура здійснюється до тих пір, поки всі 

крапки вихідного симплекса не стануть допустимими. 

Покрокова процедура методу може бути представлена наступним 

чином. 

1. Визначаються значення функції в вершинах симплекса, серед яких 

вибираються перший Fmax та другий Fmax2 максимуми та мінімум Fmin 

функції і відповідні їм точки xmax, xmax2 і xmin. 

2. Визначаються координати центру ваги всіх вершин симплекса, 

виключаючи xmax відповідно до виразу: 

x1 x2 x3 … xn 

S1+ x1 S2+ x2 S2+ x3 … S1+ xn 

S2+ x1 S1+ x2 S2+ x3 … S2+ xn        

… … … … … 

S2+ x1 S2+ x2 S2+ x3 … S1+ xn 
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                         x0 =  !
!
 (  !!!

!!! (xi) – xmax)                                   (7)   

3. Визначається вершина нового симплекса, розташована симетрично 

відносно площини, що проходить через одну зі сторін вихідного 

симплекса. Напрямок пошуку вершини нового симплекса 

визначається положенням тієї вершини вихідного симплекса, в якій 

цільова функція має найбільше значення Fmax = F(xmax). Координати 

нової точки визначаються за формулою: 

          xref = (1 + α) x0 – α xmax ,                                                        (8)        

де α – додатна константа, названа коефіцієнтом відображення. 

Нелдер і Мід показали [2,3], що рішення задачі з α>1 потрібує меншу 

кількість обчислень функції, ніж при α<1. З іншого боку α не 

повинно бути багато більше одиниці, оскільки: 

1) деформуємий багатогранник краще адаптується до топології 

поверхні відгуку при менших значеннях α, особливо, коли 

потрібно змінювати напрямок пошуку; 

2) в області локального мінімуму розміри багатогранника повинні 

зменшуватися і велике α в цих умовах сповільнить збіжність.  

З вищевикладених міркувань коефіцієнт  α  виберемо рівним одиниці  

(α=1) . 

4. Перевірка отриманої точки xref на приналежність області 

допустимих значень. 

Якщо точка  xref  не є допустимою, то: 

1) якщо  Lj > xrefj, то встановлюємо 

                                 xh
refj = Lj + δ1 ,                                                             (9)   

і якщо xh
refj = x0j , то, щоб "не вироджувався" симплекс, 

встановлюємо 

                               xh’
refj = xh

refj – δ2 ,                                     (10) 

де δ1 и δ2 – досить малі наперед задані величини. У 

пропонованому алгоритмі: δ1 = 10-6, δ2 = 10-7; 
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2) якщо  xrefj > Pj, то встановлюємо: 

                                  xh
refj = Pj – δ1 ,                                                             (11) 

і  якщо  xh
refj = x0j, то встановлюємо: 

                             xh’
refj = xh

refj + δ2 .                                        (12)  

Тепер, якщо хоча б для одного параметра оптимізації відбулася 

заміна  xrefj  на  xh
refj  або  xh’

refj, обчислюється новий коефіцієнт 

відображення: 

                   αh  =  MIN ( MINj=1,n( 
|!!"#$!!!"|
|!!"!!!"#$|

 ), α )                     (13) 

і перераховуються координати нової точки: 

                         xref = (1 + αh) x0 – αh xmax ,                                                   (14)  

5. Порівнюються значення функції в точці відображення  Fref з 

найменшим значенням функції  Fmin. 
Якщо Fref  ≥ Fmin – здійснюється перехід до п.8. 

Якщо відображення дає вершину зі значенням Fref  <  Fmin, то 

напрямок з x0 до xref вважається найбільш доцільним для 

переміщення і необхідно зробити розтягнення симплекса, якщо це 

можливо, в цьому напрямку. Координати наступної точки симплекса 

визначаються за формулою: 

                                 xp = (1 – γ) x0 + γ xref ,                                                  (15)   

де γ – заздалегідь обрана константа, звана коефіцієнтом 

розтягування (γ>1); в пропонованому алгоритмі γ=2. 

6. Перевірка отриманої точки xp на приналежність області допустимих 

значень. Процедура перевірки відповідає алгоритму п.4 з 

урахуванням того, що в разі заміни будь-якого xpj  на  xh
pj  або на xh’

pj  

коефіцієнт  αh  перераховується за формулою: 

                     αh  =  MIN ( MINj=1,n( 
|!!"!!!"|

|!!"!!!"#$|
 ), !

!
 ) ,                (16) 

і координати нової точки визначаються наступним чином: 
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                            xp = (1 + αh) x0 – αh xmax ,                                                 (17) 

7. Заміна в початковому симплексі точки  xmax  на найкращу з точок  xref  

або  xp. Якщо  Fp < Fref , то в початковому симплексі xmax замінюється 

на xp і перевіряється умова збіжності оптимізаційної процедури. 

Якщо ж Fp ≥ Fref , то точка xmax замінюється на xref і перевіряється 

збіжність. 

8. Порівнюється значення  Fref  з другим за величиною (після 

найбільшого) значенням цільової функції в вершинах симплекса. 

Якщо Fref < Fmax2 , або  Fref = Fmax2 за умовою, що Fmax2 < Fmax  –  

здійснюється заміна точки xmax на  xref  і перевіряється умова 

збіжності.  В  іншому  випадку,   Fref    порівнюється  з  Fmax. Якщо ж 

Fref  > Fmax2 , то якщо Fref  ≥ Fmax , то здійснюється перехід до п.9. 

Якщо ж   Fref  < Fmax , то  замінюється точка   xmax   на   xref. 

9. Визначається нова точка симплексу xc за допомогою операції 

стиснення: 

                                   xc = (1 – β) x0 + β xmax ,                                                   (18) 

де β – коефіцієнт стиснення (0 < β < 1), який використовується для 

зменшення вектора пошуку, якщо операція відображення не привела 

до вершини зі значенням Fref меншим, ніж друге за величиною 

значення цільової функції Fmax2, отримане до відображення. У 

пропонованому алгоритмі  β=0.5. 

10. Порівнюються значення функції в точці стиснення  Fc  і  Fmax. Якщо 

Fc < Fmax , то точка xmax замінюється на xc і перевіряється умова 

збіжності. Якщо  ж   Fc ≥ Fmax ,  -  здійснюється  перехід  до  п.11. 

11. Виконується операція редукції. Для точки xmin будується новий 

симплекс з удвічі меншими ребрами. Іншими словами, відбувається 

зсув всіх точок симплекса до точки, яка визначає найменше 

значення функції. Координати нових вершин обчислюються за 

формулою: 
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                                        xj   =  !
! (xj + xmin) ,                                       (19) 

де j = 1, 2, … , n. Після побудови нового симплекса перевіряється 

умова збіжності оптимізаційної процедури. 

Критерій закінчення пошуку в розглянутому алгоритмі полягає в 

перевірці умови: 

                          ( !
!!!

   !!!
!!! (F(xi) – F(x0))2 )1/2  ≤   ɛ ,                     (20) 

де  ɛ – певним чином вибране порогове значення критерію; x0 – центр ваги 

симплекса. При виконанні умови збіжності методу, можна зробити 

висновок, що всі значення функції досить близькі один до одного і, отже, 

лежать поблизу точки мінімуму xmin. При невиконанні умови (20) пошук 

(оптимізація) триває. 

Даний алгоритм був реалізований і досліджений на комп'ютері. 

Отримані результати показують, що запропонований модифікований метод 

Нелдера-Міда має гарну збіжність як для параметрів, які перебувають 

всередині допустимої області, так і на її кордонах, мало залежить від 

початкових наближень параметрів оптимізації. У запропонованій 

процедурі виключається виродження симплекса, що прискорює збіжність 

методу до точки мінімуму. В цілому, модифікований метод Нелдера-Міда 

продемонстрував задовільну працездатність і може бути застосований для 

вирішення практичних завдань щодо оптимізації при наявності обмежень. 
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ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧІ З ВИКОРИСТАННЯМ 

БАГАТОПОТОЧНОСТІ НА МОВІ C# 

 

The article provides an example of C# coded tools for implementing the 

use of multithreading in solving the problem of pinging a computer network. 

Keywords: multithreading, computer network, C#. 

 

Мова C# може використовується для написання програм, 

призначених для кінцевого користувача, при цьому досить часто виникає 

необхідність звертатися до пристроїв введення-виведення, баз даних, або 

до мережевих ресурсів [1] Ефективно вирішувати подібні завдання 

дозволяє багатопоточність. 

Багатопоточність – властивість коду програми виконуватися 

паралельно (одночасно) на кількох ядрах процесора або виконуватися 

псевдопараллельно на одному ядрі (кожен потік отримує в своє 

розпорядження деякий час, за яке він встигає виконати певну частину 

свого коду на процесорі). 

Потік (thread) являє собою незалежну послідовність інструкцій в 

програмі. У додатках, які мають користувальницький інтерфейс, завжди є 

як мінімум один головний потік, який відповідає за стан компонентів 

інтерфейсу. Крім нього в програмі може створюватися безліч незалежних 

дочірніх потоків, які будуть виконуватися самостійно [2]. 

Зрозуміло, немає сенсу розділяти завдання, швидкість виконання 

яких залежить тільки від швидкості процесора, однак якщо в програмі 
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присутні запити введення, запити з мережевих джерел і будь-яких 

сторонніх програм, процесор змушений простоювати і цей час 

витрачається нераціонально. У таких випадках необхідно розділити 

виконання програми на кілька потоків  

Як приклад розглянемо просту «пінговалку» - програму, яка 

визначає діючі комп'ютери в підмережі. Робимо це наступним чином: 

комп'ютери, що входять в одну підмережу, належать до одного діапазону 

IP адрес, адреса, що закінчується нулем, є адресою підмережі, а як що 

закінчується числом 255, то ді вона є широкомовною адресою даної 

мережі. Адреси в діапазоні від 1 до 254 включно є повноправними 

адресами хостів всередині підмережі, їх можна використовувати для 

призначення на комп'ютерах, тому зчитуємо адресу мережі, замінюємо 

останню цифру 0 на число від 1 до 254, щоб отримати адресу, яку може 

мати комп'ютер обраної підмережі (рис. 1.) 

 
Рис. 1 – Скролінг коду, що реалізує процес сканування мережі. 

 

Ця програма працює і дійсно виводить адреси всіх підключених 

комп'ютерів, адже вона перевіряє весь діапазон IP адрес підмережі на 

доступність. Однак, таких адрес 254 і для кожного програма чекає відгуку 

протягом секунди. Очевидно, що незалежно від потужності процесора час 
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виконання такої програми може становити до 254 секунд. Для 

користувальницького додатка таке неприпустимо. Тут нам і приходить на 

допомогу багатопоточність. 

Ми можемо пінгувати кожен комп'ютер паралельно, розділивши 

процес виконання на 254 потоків. Для цього ми будемо використовувати 

вбудовану в C # бібліотеку System.Threading. Щоб запустити новий потік 

нам спочатку необхідно його створити і передати йому на виконання 

функцію, яка повертає void (рис. 2). В найпростішому вигляді створення 

потоку виглядає так: 

 
Рис. 2. – Створення потоку 

 

Клас Thread визначає ряд методів і властивостей, які дозволяють 

керувати потоком і отримувати дані про нього. 

Деякі методи класу Thread: 

1. Статичний метод Sleep зупиняє потік на певну кількість мілісекунд. 

2. Метод Abort повідомляє середу CLR про те, що треба припинити 

потік. 

3. Метод Interrupt перериває потік на деякий час. 

4. Метод Join блокує виконання викликав його потоку до тих пір, поки 

не завершиться потік, для якого був викликаний даний метод. 

5. Метод Resume відновлює роботу раніше припиненого потоку. 
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6. Метод Start запускає потік. 

7. Метод Suspend припиняє потік [3]. 

Метод Start () має можливість передавати об'єкт з даними, що 

використовуються функцією в потоці. Зверніть увагу, що ми можемо 

створити функцію тільки з одним аргументом і тільки типу object, навіть 

якщо він є об'єктом int, як в нашому випадку. Таким чином ми можемо 

створити функцію з параметром і автоматично в циклі паралельно 

запускати функції з різними даними (рис. 3). 

 
Рис. 3 –  Скролінг коду, що реалізує процес сканування мережі, з 

застосуванням багато поточності. 

 

Така програма виконується майже миттєво: процесор дуже швидко 

створив низку потоків, кожен з яких почав виконуватися відразу ж після 

створення, відправив запит за адресою і отримав відповідь, не затримуючи 

інші потоки. Тобто за допомогою використання багатопоточності ми 

прискорили виконання програми в 254 разів. А якщо уявити, що необхідно 

працювати з величезною базою даних, і безліч разів запитувати дані, поки 
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користувач працює з програмою, стає очевидно, що без поділу роботи не 

обійтися. Багатопоточність незамінна тоді, коли необхідно, щоб графічний 

інтерфейс продовжував відгукуватися на дії користувача під час виконання 

деякої обробки інформації, або коли програма виконує безліч дій, для яких 

потрібні дані зі сторонніх джерел. Таким чином, використання 

багатопоточністі в програмуванні є не просто методом оптимізації, а 

необхідністю. 
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БАГАТОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ 

БІОМЕТРІЇ ЯК МЕТОД ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Biometric authentication - authentication based on something that is an 

integral part of the authorized entity (its biometric parameter). The identifier in 
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this case is a certain physical characteristic of the user. Biometric 

authentication is based on the uniqueness of a number of human characteristics 

(fingerprint, retina or iris). 

Keywords: Authentication, biometrics, information security, access 

control systems. 

 

За останні роки все частіше використовуються інформаційні ресурси 

і системи як інструмент задоволення потреб. У цьому випадку мають на 

увазі не тільки інформаційні потреби, а й потреби у багатьох головних 

сферах людської діяльності – бізнес потреби, економічні потреби, 

громадські, індивідуальні та інші. Активне використання інформаційних 

ресурсів в мережі Інтернет, у свою чергу створює додаткові загрози. 

Загрози веб-застосункам та інформаційним ресурсам, як правило, 

приносять відповідні збитки користувачам, власникам бізнесу та іншим. 

Звичайно, загрози мають бути передусім детально проаналізовані. Саме це 

зробила і продовжує робити відома організація OWASP. Вона підготувала 

топ десять загроз безпеки веб-застосунків за поширеністю у 2020 році.  

Друге місце серед таких зайняв злам автентифікації. Функції 

прикладних програм, пов'язані з автентифікацією та керуванням сеансами, 

часто реалізуються неправильно, дозволяючи зловмисникам 

скомпрометувати паролі, ключі або маркери сеансу, або використовувати 

інші вади реалізації, щоб тимчасово або постійно приймати ідентичності 

інших користувачів.  

Багатофакторна автентифікація може істотно зменшити імовірність 

викрадення особистих даних в інтернеті, оскільки знання пароля жертви 

недостатньо для здійснення шахрайства. Тим не менш, в залежності від 

реалізації, системи з багатофакторною автентифікацією можуть бути 

вразливими для атак типу «фішингу», «людина-в-браузері», «людина 

посередині» тощо. 
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Окрім цього, актуальність дослідження полягає у тому, що на 

сьогоднішній день поширюється використання біометричних методів 

ідентифікації, як зручних і надійних у порівнянні з вартістю. Одна з 

головних переваг – відсутність  використання паролю. Такий підхід 

ефективніший за використання смарт-карт, паролів, PIN-кодів. Біометричні 

методи дозволяють ідентифікувати людину, а не пристрій, а це важливо.  

Потрібно також зазначити, що останні розробки біометричних 

систем захисту інформації якісно взаємодіють з новими інформаційними 

технологіями, зокрема, з мережевими технологіями зв'язку, такими як 

Інтернет і стільникові системи зв'язку. Аналіз показує, що сучасні 

можливості біометричних технологій вже сьогодні забезпечують необхідні 

вимоги щодо надійності автентифікації, простоті використання і низької 

вартості засобів автентифікації користувача та є дуже перспективними на 

найближчі десятиліття.  

Захист інформації від несанкціонованого доступу має актуальне 

значення, оскільки зловмисником може бути як стороння особа, так і 

діючий працівник, при чому головною метою щодо забезпечення режиму 

доступу є контроль суб’єктів, що знаходяться в межах території, яка 

охороняється. 

Нині найбільш надійним методом такого захисту є розробка і 

впровадження систем контролю і керування доступом (СККД), що мають 

на меті обмеження та реєстрацію доступу до об’єктів захисту. Основним 

завданням СККД є запобігання несанкціонованому доступу до 

конфіденційної інформації або дій з інформацією, що порушують 

встановлені правила доступу до інформаційної системи [1]. 

Актуальність даної теми зумовлена невпинним зростанням рівня 

підготовки зловмисників та недостатньою надійністю використання лише 

одного типу автентифікації для захисту інформації з обмеженим доступом 

(ІзОД). Згідно з постановою Кабінету міністрів України, для надання 
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доступу до інформаційної інфраструктури об’єктів критичної 

інфраструктури повинна використовуватися виключно багатофакторна 

автентифікація користувачів та адміністраторів [2]. Крім того, 

використання лише розповсюджених методів автентифікації, таких як 

пароль чи токен, не можуть дати достатньої надійності, оскільки можуть 

бути втрачені або скомпрометовані, тому що до них отримає доступ 

зловмисник (крадіжка, створення дублікату токена, підбір чи піддивляння 

та запам’ятовування пароля тощо) [3].  

Виходом може стати поєднання парольної та автентифікації на 

основі унікального предмета з біометричною автентифікацією, або й 

використання виключно різних видів біометричної автентифікації. Проте 

подібні поєднання на даний час є достатньо вартісними, що не дозволяє 

встановити комплексні системи, які поєднують в собі традиційні та 

біометричні типи автентифікації. Наприклад, розробка системи контролю 

та керування доступом з використанням багатофакторної автентифікації 

користувачів дасть змогу забезпечити високий рівень захищеності об’єктів 

критичної інфраструктури при значному зменшенні вартості такої системи 

в порівнянні з ринковими аналогами. При цьому розглядається можливість 

використання одноплатних комп’ютерів як центрального (мережевого 

контролера), що дозволить знизити вартість подібних систем при відносно 

легкому масштабуванні, та комплексного підходу до побудови 

автентифікаторів(зчитувачів) для розмежування рівнів допуску 

користувачів. 

Виходячи з вищевказаного можна зробити висновок, що 

багатофакторна автентифікація користувачів та адміністраторів з 

використанням біометрії має набагато вищі показники захисту порівняно з 

небіометричними системами контролю доступу, та за умови доступної 

вартості впровадження є ідеальним рішенням для захисту інформаційної 
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інфраструктури об’єктів критичної інфраструктури від несанкціонованого 

доступу. 

Комбінована (мультимодальна) біометрична система захисту 

використовує різні застосунки для об’єднання різних типів біометричних 

даних. Це дозволяє застосувати два або більше типів біометричного 

розпізнавання. Мультимодальна система включає комбінацію 

ідентифікації за відбитками пальців, контурів обличчя, голосу та смарт-

карта, або ж будь-яке інше поєднання біометричних характеристик. Така 

посилена структура використовує все розмаїття біометричних даних 

людини і може використовуватися там, де необхідно застосування 

декількох біометричних ознак [4]. 

У разі використання однієї біометричної ознаки (однієї біометричної 

модальності) для ідентифікації особи існує імовірність помилки системи.  

Це пов’язано з неправильним використанням системи, умовами 

навколишнього середовища і якістю зразка.  

Мультимодальні біометричні системи можуть усунути багато 

обмежень унімодальних систем, оскільки одні біометричні ознаки 

компенсують недоліки, властиві іншим ознакам [5]. 

Переваги мультимодальної ідентифікації: зменшення ймовірності 

відмови в реєстрації; збільшення охоплення населення за рахунок 

зменшення помилки відмови в реєстрації (замість однієї характеристики, 

використовуємо іншу); збереження точності при ідентифікації на базах 

великого розміру - одні біометричні ознаки можуть компенсувати 

недоліки, властиві іншим ознакам; зменшення кількості помилкової 

відмови - зменшення чутливості до шуму і розширення діапазону умов 

навколишнього середовища, при яких можливо розпізнавання за рахунок 

використання декількох модальностей; підвищення стійкості до атак 

порушників і фальсифікацій - складно підробити відразу декілька 

біометричних характеристик [6-7]. 
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На рис. 1 зображено поширеність використання різних біометричних 

методів, які використовуються на ринку. 

Рис. 1 - Дані Global Market 

 

Для підтвердження особи при використанні банкомату, мобільного 

телефону, планшету або ноутбуку найбільш зручними технологіями є 

біометрія за обличчям та голосом, тому що: зразки голосу і особи легко 

отримати «в домашніх умовах», для цього не потрібно абсолютно ніяких 

спеціальних навичок; для отримання зразків голосу і особи не потрібно 

наявності якогось спеціального обладнання - фото робиться за допомогою 

камери, а голос записується через мікрофон; фотографія особи і запис 

голосу - прості і зрозумілі будь-якій людині речі, тому технологія 

сприймається легко. Слід зазначити, що зовсім недавно біометричні 

системи ідентифікації за голосом та обличчю володіли значно гіршими 

робочими характеристиками (точність ідентифікації, розмір біометричної 

моделі тощо), у порівнянні з, наприклад, біометрією за відбитком 

пальця [7].  

Однак за останні кілька років в області розробки автоматичних 

методів класифікації і машинного навчання були досягнуті значні успіхи, 
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які дозволили наблизити робочі характеристики цих модальностей до 

інших. 

Суміщення голосової і лицьової біометрії є природним розвитком 

біометричних технологій через широке розповсюдження відповідних 

«бімодальних» пристроїв: мобільні телефони, комунікатори, цифрові 

фотокамери та відеокамери, ноутбуки. Наявність таких бімодальних 

пристроїв значно спрощує процес отримання біометричних зразків, процес 

реєстрації особи в біометричної системи, знижує вартість самої системи 

тощо [3]. 

Також пропонується використання мультимодального методу з 

використанням двох методів середнього рівня – розпізнавання обличчя та 

голосу – більш ефективні, зручні та менш вартісні, ніж однокрокові більш 

дорогі методи. 

Підводячи підсумки можна сказати, що у системах, які вимагають 

особливих вимог до безпеки, використовуються мультимодальні методи 

біометричної ідентифікації. Використання біометричних засобів спрощує 

процедуру ідентифікації особи, а також підвищує надійність систем 

безпеки. Для підтвердження особи при використанні банкомата, 

мобільного телефону, планшета або ноутбука найбільш підходящими ІТ є 

біометрія за обличчям та голосом. 
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НАРІЖНІ КАМЕНІ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ В 

СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

 

The IoT encompasses a wide range of processes: sensing, computation, 

communication, time, context, and data, to name only a few. The IoT security 

has become more and more challenging these days. Since the idea of networking 

platforms and other sites are relatively new, most developers focus more on the 
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product’s overall designing phase. As a result, they have overlooked the 

importance of security and privacy of users and subscribers. 

An effective approach to cybersecurity risk management requires a 

complete cybersecurity lifecycle perspective. Security by design ensures that an 

organization continually manages, monitors, and maintains cybersecurity risk 

governance and management. 

Certifications, standards, guides, best practices play not the last role in 

all this system. 

Keywords: Internet of Things, security, threats, vulnerability, standard, 

certificate, guide, governance. 

 

Інтернет речей (IoT), як і багато інших ідей, пов'язаних із Четвертою 

промисловою революцією, в ядрі містить просту концепцію. Підключаючи 

об'єкти до мережі Інтернет, ми можемо об'єднати можливості віртуального 

і реального світів [1]. 

Поєднання двох елементів, які зазвичай функціонують окремо, 

відкривають величезні можливості для більш ефективного використання 

ресурсів. Промисловість використовує IoT для оптимізації процесів 

розробки і виробництва продукції. Кожен день технології, засновані на 

IoT, роблять підприємства більш інтелектуальними, безпечними і 

екологічно стійкими. Передбачається, що поліпшення виробництва і 

скорочення витрат будуть сприяти збільшенню прибутку в мільярди разів і 

забезпеченню ефективності на наступне десятиліття. Люди вже 

насолоджуються даними можливостями будинку, від оптимізації надання 

тепла, світла, безпеки і навіть доставки їжі, пристосованої до їхніх 

потреб [2]. 

Як і будь-яка нова технологія, IoT є недослідженою областю, що 

спричиняє обґрунтовані побоювання, особливо коли суперечки 

розгортаються навколо процесу стандартизації. Найголовнішою 
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проблемою, з якою стикається IoT, є відсутність узгоджених стандартів 

захисту інформації, що оброблюється, зберігається та передається 

пристроями через недостатньо захищенні комунікаційні мережі [3]. 

Поки деякі рівні технологічного стека IoT не мають стандартів, інші 

ж мають їх величезну кількість. Не маючи загального комунікаційного 

методу, дані пристрої зможуть взаємодіяти тільки зі своєю моделлю, що 

тим самим зменшує ефективність пристроїв, підключених до Інтернету та 

збільшує ризик втрати інформації без надійного захисту. 

Організації, які не розпізнають ризики незахищених пристроїв IoT, 

піддаються різноманітним потенційним атакам [4]. Однією з 

найпоширеніших, яку слід очікувати, є атака шкідливого програмного 

забезпечення на незахищений пристрій. Без захисту захищеної мережі 

пристрої мають більше шансів отримати доступ до них та розповсюдити 

небезпечні шкідливі програми. 

Ще однією високоефективною та небезпечною атакою є атака man-

in-the-middle для керування пристроями IoT. Оскільки пристрої не 

захищені, порівняно легко взяти під контроль цей пристрій і записати його 

в бот-мережу. Актори загроз використовуватимуть ці масивні віддалені 

бот-мережі для розповсюдження DDoS-атак або спаму по електронній 

пошті та заперечення всієї корисності пристрою. 

Суть проблеми полягає у відсутності надійності даних, що надаються 

пристроями IoT. Якщо пристрій незахищений, до нього можна отримати 

віддалений доступ або стати жертвою ефірної атаки. Основною функцією 

багатьох пристроїв IoT є надсилання точних даних для використання 

організацією.  

Щоб забезпечити найкращий захист, вся система безпеки має бути 

чітко структурована. В світі є поняття стандарти, процедури, політики, 

найкращі практики, сертифікації і важливо розуміти як воно співіснують 

один з одним та мають бути включені в загальну систему. 
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Щоб прояснити цю концепцію, ComplianceForge Hierarchical 

Cybersecurity Governance Framework ™ (HCGF) здійснює комплексний 

аналіз необхідної документації. Це стосується, перш за все, взаємозв’язку 

політики, цілей контролю, стандартів, керівних принципів, засобів 

управління, ризиків, процедур та показників. Рамка безпечного контролю 

(SCF, Secure Controls Framework) вписується в цю модель, забезпечуючи 

необхідний контроль кібербезпеки та конфіденційності, який організація 

повинна впроваджувати, щоб залишатися безпечною та відповідати 

міжнародним вимогам [5]. 

ComplianceForge спростив концепцію ієрархічного характеру 

документації з кібербезпеки та конфіденційності, щоб продемонструвати 

унікальну природу цих компонентів, а також існуючі залежності (риc. 1). 

 
Рис. 1 – Ієрархія складових нормативного регулювання в сфері 

кібербезпеки 

 

У контексті належної документації з кібербезпеки, ці компоненти є 

ієрархічними та спираються один на одного для побудови міцної 

структури управління, яка використовує комплексний підхід до управління 
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вимогами. Добре розроблена документація складається з 5 основних 

компонентів [6]: 

• політика (policies) встановлює "наміри керівництва" щодо вимог до 

кібербезпеки та захисту даних, необхідних для підтримки загальної 

стратегії та місії організації; 

• контроль/цілі контролю (controls/control objectives) визначають 

технічні, адміністративні та фізичні засоби захисту, які, як правило, 

пов'язані із законом, нормативно-правовими актами, галузевими рамками 

або договірними зобов'язаннями; 

• стандарти (standards) передбачають виконання певних вимог, які 

піддаються кількісній оцінці, щодо кібербезпеки та захисту даних; 

• процедури (procedures) встановлюють визначені практики або кроки, 

які виконуються для дотримання стандартів та задоволення цілей 

контролю. 

• рекомендації (guidelines) є додатковими рекомендації, порадами, які 

рекомендуються, але не є обов’язковими. 

Одним із компонентів системи захисту є стандартизація. Компанія 

GSMA у своєму звіті за 2019 рік висвітлила питання стандартизації IoT 

пристроїв та різні підходи до реалізації цього процесу [7]. За їх думкою всі 

вимоги до сертифікації можна поділити на 3 категорії: Нормативна 

сертифікація/ відповідність, сертифікація Індустрії телекомунікацій та 

сертифікація оператора. 

Нормативна сертифікація зазвичай демонструє відповідність 

національним нормам, які охоплюють, наприклад, аспекти безпеки, та 

гарантують, що випромінювання RF-пристрою не заважає іншому 

бездротовому обладнанню. 

Сертифікація індустрії, як правило, є доповненням до нормативної 

сертифікації. Ці сертифікати перевіряють функціональність продукту та 

відповідність функціональності конкретним галузевим стандартам шляхом 
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узгоджених наборів тестів на відповідність, які можуть включати 

тестування на сумісність та випробування на місцях. 

Сертифікати оператора є доповнення до сертифікації Індустрії 

телекомунікацій, де оператори мережі проводять додаткове тестування на 

взаємодію, специфічне для їх конфігурації мережі та параметрів мережі. 

Деякі оператори можуть вимагати галузевої сертифікації, тоді як інші 

можуть розглядати такі затвердження як необов’язкові. 

Лідером в області сертифікації залишається міжнародна організація 

із стандартизації (International Organization for Standardization, ISO). Групи 

експертів, які займаються розробкою стандартів у сфері Інтернету та 

пов'язаними з ними технологіями, вже протягом 5 років працюють над 

вдосконаленням опублікованих стандартів, які допоможуть підприємствам 

реалізувати потенціал IoT [8]. 

ISO/IEC 21823-2 містить структуру та вимоги до функціональної 

сумісності на транспортуванні для забезпечення можливості створення 

системи IoT з обмеженою інформацією, однорідними з'єднаннями та 

безшовною зв'язкою між різними системами IoT, а також між 

організаціями в системах інтернету [9]. 

ISO/IEC TR 30164 містить загальні поняття, термінологію, 

характеристики, примірники використання та технології (включаючи 

управління даними, координацію, обробку, мережеві функції, гетерогенні 

підрахунки, безпеку, апаратну/програмну оптимізацію) периферійні 

обчислення для системи IoT [10]. 

ISO/IEC TR 30166 застосовується до загальних систем і ландшафтів 

промислового Інтернету речей (IIoT), з описом характеристик, технічних 

аспектів та функціональних, а також до функціональних елементів IIoT та 

перегляду організацій за стандартизацією, консорціумами та 

повідомленнями з відкритим вихідним кодом, що працюють над усіма 

аспектами IIoT [11]. 
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У віддаленій перспективі «розумними» стануть не тільки будинки, а 

й міста, і навіть (деякі) держави. Але на даному етапі розвитку технологій і 

суспільства Інтернет речей активно впроваджується не в глобальних 

масштабах, а всередині компаній, що займаються виробництвом товарів, 

енергії, транспортними перевезеннями, тощо - там, де за рахунок нових 

технологій очікується підвищення продуктивності та 

конкурентоспроможності. Складність масштабування цього досвіду 

обумовлена тим, що необхідно інтегрувати в єдине ціле багато систем від 

різних постачальників, а налагодити їх злагоджену роботу - завдання 

складніше, ніж домогтися гармонійного звучання Великого симфонічного 

оркестру. 

Потенційне використання IoT настільки безмежне, наскільки 

виробники можуть собі уявити. Такі галузі, як медичні пристрої, безпека 

автомобілів, безпека будівель, сільське господарство та безліч інших, 

можуть революціонувати завдяки додаткам пристроїв IoT. 

Ці пристрої вже передають неймовірно великі обсяги даних щороку, 

причому тенденції вказують на те, що обсяг буде лише різко зростати. Але 

там, де є зразки цінних даних, є ті, хто прагне вкрасти та скористатися 

ними. 

Однією з ключових проблем безпеки, з якою стикаються пристрої 

IoT, є відсутність єдиної стандартизації. 

Заходи щодо захисту інтернету речей від хакерів слід приймати саме 

на державному та міжнародному рівнях, оскільки в контролі потребують 

не так як самі прилади, а мережі, до яких вони підключені, а також хмарні 

сховища. 

Між політиками, процедурами, стандартами та вказівками є різниця. 

Кожен має своє місце і задовольняє певні потреби. Створення системи 

захисту інформації не відбувається за одну ніч. Це усвідомлений, 



149	

загальноорганізаційний процес, який вимагає входу з усіх рівнів та 

постійне вдосконалення.  
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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

(МАТЕМАТИКА)» 

 

Nowadays there is strong interest of modern scientists to pressing issues 

on the development of innovative educational technologies influence on 

personality and methods of effective and optimal use in the educational process 

of higher education. Considered issues related to the use of innovative 

information technology in learning mathematics. 

Keywords: innovative educational technologies, innovation, educational 

technology, training process, mathematical discipline. 

 

Усвідомлюючи виклики сьогодення, а саме: процеси інтеграції 

теоретичних і експериментальних досліджень, прикладних і 

фундаментальних знань, міждисциплінарні і проблемно-орієнтовані форми 

дослідницької діяльності, комплексні дослідницькі програми, зміни форми 

виробництва знання із дисциплінарних на між- і трансдисциплінарні, 

система освіти XXI століття трансформується. З’являються нові форми, 

засоби, способи її організації.  

Отже, для подальшого усвідомлення з’ясуємо, що слід розуміти під 

такими поняттями, як між-, мульти-, плюро-, трансдисциплінарність і чи 

можна їх ототожнювати? 

Таким чином, за класифікацією Г. Бергера: 
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- Мультидисциплінарнісь – поєднання різних дисциплін,, як 

правило, таких, що не мають зв'язків між собою за змістом, наприклад, 

музика + математика + історія. 

- Плюродисциплінарність – поєднання дисциплін, між якими 

передбачаються певні змістовні зв’язки, наприклад, французька мова + 

латинь + грецька мова. 

- Міждисциплінарність – взаємодія двох або декількох різних 

дисциплін, яка може варіюватися від простого обміну ідеями до взаємної 

інтеграції концепцій, методології. 

- Трансдисциплінарність – створення загальної системи аксіом для 

певного набору дисциплін [1, C. 21].  

Аналізуючи поняття трансдисциплінарністі, цікавим є дослідження 

вчених швейцарського центру трансдисциплінарності К. Пола і 

Г. Хадорна, які визначають підходи до означення поняття 

трансдисциплінарного знання, що ґрунтується на таких критеріях: 

– інтеграція дисциплінарних парадигм; 

– спільне дослідження; 

– увага до проблем життєвого світу; 

– пошук єдності знання [1, C. 22]. 

В свою чергу, австрійський вчений Є. Янч пов’язує становлення 

трансдисциплінарності з наукою, освітою та інноваціями.  

Таким сучасним освітнім трендом, який поєднується з наукою та 

інноваціями є «STEM» – інтегроване навчання в міждисциплінарному та 

прикладному контексті.  
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Рис. 1 – STEM технології 

 

Акронім STEM (рис. 1.) вживається для позначення популярного 

напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології 

(Technology), інженерію (Engineering) та математику (Mathematics). 

Водночас, у STEM активно включається сукупність творчих, мистецьких 

дисциплін, що об’єднані загальним терміном Arts (позначення 

відповідного підходу – STEM and Arts). 

Говорячи про майбутнє сучасних технологій – це насамперед, творчі, 

непересічні педагоги нового формату, які здатні своїми знаннями, 

вміннями, підходам та методикам викладання підготувати креативних, 

прогресивних, спроможних генерувати ідеї, виконувати надскладні 

завдання (керуючись фундаментальними знаннями та вміннями у 

професійній діяльності) особистостей.  

Таким чином, освіта – одна з провідних сфер людської діяльності, 

оскільки саме в процесі освіти формується особистість людини. Отже, 

важливим суспільно значущим завданням є осмислення сутності освітніх 

процесів. 

 

• Математика	• Інженерія	

• Технології	• Природничі	
науки	
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АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМПАКТНИМИ 

СМАРТ ЗАРЯДНИМИ СТАНЦІЯМИ ДЛЯ ЗАСОБІВ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

 

The approaches to the construction of IoT devices based on 

microcontrollers are analyzed. The architecture of the device and the algorithm 

of interaction with the compact smart charging station management system have 

been developed. 

Keywords: Internet of Things, microcontrollers, electric transport. 

 

Щодня все більшу популярність серед жителів великих міст 

завойовують засоби індивідуальної мобільності, такі як електросамокати, 

гіроборди, моноколеса тощо. Їх розповсюдженість пояснюється цікавістю 

населення до новітніх технологій та справжньою зручністю їх 

використання для легкого та швидкого пересування на невеликі відстані. 
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Еко-аналітики стверджують, що в умовах цивілізованого розвитку такі 

засоби пересування мусять повністю витиснути автомобілі (особливо з 

двигунами внутрішнього згорання) з мегаполісів, що в свою чергу 

призведе до усунення проблеми заторів на дорогах і забруднення повітря в 

районах, близьких до проїжджих частин [1]. 

Але на даний момент майже неможливо використовувати засоби 

індивідуальної мобільності дійсно як основний спосіб пересування, адже 

ще не існує інфраструктури для них. Звичайно, організацією 

спеціалізованих доріжок для руху цих транспортних засобів повинні 

займатися адміністрації міст, але це буде можливо тільки після того, коли 

це явище стане дійсно масовим і вирішення проблеми стане доцільним. 

Первісною проблемою, щоперешкоджає масовому розповсюдженню 

електричних засобів індивідуальної мобільності, є відсутність місць для 

зарядження. 

Зарядні станції для засобів індивідуальної мобільності ні в якому разі 

не повинні бути подібними до тих, що уже будуються для електромобілів. 

Вони мають бути надзвичайно поширеним, простими й інтуїтивно 

зрозумілими у використанні, базуватися у всіх місцях скуплення людей, 

таких як навчальні, торгово-розважальні, адміністративні заклади тощо. 

Вирішенням цієї проблеми може стати реалізація комплексу 

програмо-технічних рішень, що дозволить фізичним та юридичним 

особам, які бажають встановити зарядну станцію легко це зробити і не 

думати про способи залучення клієнтів, а власникам транспортних засобів 

без проблем знаходити найближчі місця зарядження та безготівково 

розраховуватися тільки за використану електроенергію. 

Одним із найголовніших вузлів системи є сама зарядна станція. Для 

комутації навантажень, вимірювання спожитої енергії та комунікації з 

сервером вона повинна містити комутуючі електромагнітні реле із 

шунтуванням дуги використовуючи первісну симісторну комутацію, 
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драйвери для них, датчики струму в вигляді токового шунта, 

низькочастотного трансформатора струму чи котушки Роговського, 

диференційні підсилювачі, апаратні фільтри середніх частот по струму, 

датчик напруги у вигляді резистивного дільника чи трансформатора 

напруги, апаратні детектори переходу струму та напруги через нуль, 

швидкий та точний аналогово-цифровий перетворювач з частотою 

семплювання не менше 200кс/с та розрядністю шини даних >12біт, GSM-

модуль та, звичайно, потужний мікроконтролер, що зможе працювати з 

всією цією периферією. На програмному рівні мікроконтролер повинен 

кожного мережевого періоду робити вибірку даних по струму кожного 

каналу споживачів та по напрузі, знаходити їх середньоквадратичні 

значення, на базі апаратних переривань детекторів переходу через нуль та 

таймера знаходити кут випередження чи затримки струму від напруги, 

вираховувати коефіцієнт потужності, знаходити значення активної 

потужності кожного поглинача, комутувати нові поглиначі та 

комунікувати по шині SPI з GSM-модулем. 

А ядром системи є API, що поєднує в собі потоки даних від 

застосунків постачальників послуги зарядження, користувачів зарядних 

станцій та, безпосередньо, самих зарядних станцій. Усі бажаючі 

встановити зарядну станцію просто купують її, встановлюють простим 

ввімкненням в мережу, реєструються в застосунку, ініціалізують 

конкретну зарядну станцію й під’єднують до свого аккаунту, ну і кінець 

кінцем вносять невеликий опис під’їзду і вказують свою ціну за 1кВт 

енергії. 

Алгоритм дій користувача, що планує скористатися зарядною 

станцією ще простіший: відкрити застосунок, знайти на мапі найближчу 

активну зарядну станцію, під’їхати, відсканувати QR-код станції, 

підключитися й активувати зарядження в застосунку. 
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ВІРТУАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ В ІНЖЕНЕРНІЙ ОСВІТІ: СУЧАСНІ 

ТЕНДЕНЦІЇ 

 

The analysis of existing virtual laboratories for engineering education is 

carried out. It is shown that virtual laboratories are an effective alternative to 

real laboratories. Users can get access to such laboratories at any time and 

from any place. Typically, virtual labs are cheaper than real labs. Such 

laboratories allow users to change operating parameters over a wide range 

while carrying out experiments, to conduct virtual experiments with hazardous 

substances or such that are practically impossible to carry out in real conditions 

or require significant financial resources. At the same time, the disadvantages of 

virtual laboratories are reviewed. In addition, an analysis of current trends in 

the development of virtual laboratories for engineering education is presented. 

Conclusions are made that blended learning can serve as a promising one. 
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Однією з сучасних тенденцій світового розвитку є формування 

інформаційного суспільства. У цьому контексті електронне навчання стає 

помічником у формуванні такого суспільства, що дозволяє університетам 

відповідати на глобальні виклики та підвищувати рівень розвитку 

технологій. Останнім часом електронне навчання стало невід’ємною 

частиною освітнього процесу у багатьох вищих навчальних закладах. 

Використання електронного навчання дає змогу підвищити якість освіти 

шляхом використання електронних засобів навчання та дистанційних 

освітніх технологій. 

У більшості країн реформи освіти, засновані на впровадженні 

технологій електронного навчання, були піднесені до рангу державної 

політики. У Сполучених Штатах Америки триває перехід від викладання в 

аудиторіях та бібліотеках до навчання через Інтернет за допомогою 

електронних бібліотек. Європейський Союз визнає електронне навчання 

інструментом для побудови динамічної конкурентної економіки, 

заснованої на знаннях, та створення простору навчання протягом усього 

життя. 

Інтерес громадськості до електронного навчання настільки зріс, що 

класичні навчальні заклади почали розглядати включення онлайн-курсів у 

свої програми як обов’язковий компонент. Було проведено чимало 

досліджень, присвячених вивченню питань, пов'язаних із онлайновим та 

змішаним навчанням [1-6]. 

Багато провідних університетів надають безкоштовні онлайн-курси. 

Це, зокрема, Британський відкритий університет (проект Open Learn), 

Стенфордський та Берклінський університети, Каліфорнійський 

університет, Массачусетський технологічний інститут та багато інших. 
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Різні теоретичні та практичні онлайн-курси стають все більш 

популярними серед слухачів. Одним з найяскравіших прикладів є проект 

Coursera [7], створений у 2011 році, який спочатку об’єднав відкриті 

ресурси трьох світових університетів у США і менш ніж за рік став 

найкращим навчальним веб-сайтом 2012 року за версією журналу Time. 

Вже не можна заперечувати, що популярність електронного 

навчання зросла з моменту запуску Coursera. Водночас зростає і якість 

онлайн-курсів, технології постійно вдосконалюються, пропонуючи 

різноманітні програми та платформи, які сприяють створенню 

універсального віртуального середовища, зручного як для використання, 

так і для сприйняття матеріалу. 

Електронне навчання, як і будь-яка інновація, зустрічається з різним 

ставленням у суспільстві і особливо в самій системі освіти. Найбільш 

критичне ставлення до електронного навчання є з боку вчителів, які 

побоюються, що розвиток ресурсів електронного навчання витіснить їх із 

системи освіти та позбавить їх роботи. 

В той же час, кількість прихильників електронного навчання зростає 

з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. Електронне 

навчання є серйозним викликом для сучасних університетів та традиційної 

системи освіти. В умовах стрімкого розвитку суспільства, науки та 

технологій, які зробили електронні ресурси доступними для всіх і змінили 

характер спілкування, сучасна онлайн-освіта містить величезний потенціал 

для впровадження абсолютно нового рівня освіти. Водночас електронне 

навчання навряд чи зможе повністю замінити традиційне, воно лише 

розширить освітні можливості суспільства, створить додаткові комфортні 

умови для розвитку особистості та підвищення кваліфікації. 

Однією з тенденцій технологій електронного навчання є розвиток 

віртуальних лабораторій. Віртуальні лабораторії можна використовувати 

для підготовки фахівців у будь-якій галузі, але вони особливо актуальні 
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для майбутніх інженерів, оскільки практична складова інженерної освіти 

дуже важлива. 

Віртуальна лабораторія - це програмно-апаратний комплекс, який 

дозволяє проводити експерименти без прямого контакту з реальною 

установкою або при повній її відсутності. У першому випадку ми маємо 

справу з так званою лабораторною установкою з віддаленим доступом, яка 

включає справжню лабораторію, програмне та апаратне забезпечення для 

управління установкою та оцифрування отриманих даних, а також засоби 

комунікації. У другому випадку всі процеси моделюються за допомогою 

комп’ютера. 

Метою дослідження є аналіз поточного стану віртуальних 

лабораторій, перегляд існуючих, розгляд переваг та недоліків 

впровадження віртуальних експериментів, а також окреслення сучасних 

тенденцій розвитку електронних ресурсів. 

Відомо, що традиційна діяльність студентів у реальних лабораторіях 

є ефективним способом отримання необхідних навичок. Такі заняття 

дозволяють учням набувати практичних знань, бачити реальні установки 

та пристрої та відчувати себе як у реальному середовищі. Однак справжня 

лабораторія досить дорога. Крім того, постійний розвиток науки і 

технологій вимагає заміни застарілого обладнання. Не всі університети 

можуть дозволити собі купувати дорогі лабораторні приміщення та часто 

замінювати застарілі. Крім того, застаріле обладнання може бути 

небезпечним з точки зору безпеки. Виходом у цій ситуації може стати 

використання віртуальних лабораторій. Віртуальні лабораторії є більш 

доступними за ціною порівняно з реальними. Студенти можуть проводити 

експерименти, обробляти експериментальні дані, проводити дослідження в 

таких віртуальних лабораторіях будь-коли і будь-де. Використання 

віртуальних лабораторій дозволяє студентам розвивати критичне 
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мислення [8]. Проведенню віртуальних експериментів сприяє навчання на 

основі запитів [9]. 

Однією з важливих переваг віртуальних лабораторій перед 

традиційними є те, що такими електронними ресурсами можуть 

користуватися декілька університетів. 

Віртуальні лабораторії легко встановлювати, налаштовувати та 

обслуговувати. Водночас університети мають можливість значно 

скоротити свої витрати, які витрачаються на обслуговування реальних 

установок. 

Віртуальні лабораторії незамінні у тих випадках, коли експерименти 

важко або неможливо провести в реальних умовах. Крім того, такі 

лабораторії є хорошою альтернативою реальним установам з точки зору 

безпеки. 

 Поряд з перевагами використання віртуальних лабораторій слід 

відзначити і деякі недоліки. По-перше, часто неможливо повністю 

замінити справжній експеримент комп'ютерним. При використанні 

віртуальних лабораторій студенти не набувають навичок роботи з 

реальним обладнанням. Крім того, студенти не мають можливості 

відчувати себе як у справжній лабораторії. У майбутньому, опинившись у 

реальному виробничому середовищі, вони можуть відчувати плутанину та 

невизначеність. 

Під час проведення експериментів у справжній лабораторії студенти 

також набувають навичок безпечної роботи, що буде дуже важливим у 

їхній майбутній професійній діяльності. Під час роботи у віртуальному 

середовищі такі навички часто не набуваються. 

Часто при розробці програмного забезпечення віртуальної 

лабораторії робиться занадто багато спрощувальних припущень, які 

можуть спотворювати уявлення студентів про вивчені процеси або 

досліджувані процеси можуть бути представлені у спрощеній формі. 
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Аналізуючи переваги та недоліки віртуальних лабораторій, можна 

зробити висновок, що найбільш ефективною формою навчання студентів є 

змішане навчання, яке успішно поєднує переваги проведення занять у 

реальних лабораторіях та віртуальних. 
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МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПОЛІКЛІНИКИ: 

СУЧАСНІ ПРОГРАМНІ РІШЕННЯ 

 

Modern software solutions for creation of web-services of applied medical 

information systems are analyzed. The architectural features and prospects of 

using clien-server architecture are considered. Versatile service for medical 

reports generation was developed and implented. 
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Медичні інформаційні системи є невід’ємною частиною взаємодії 

сучасного пацієнта та лікаря. Після початку реформи охорони здоров’я в 

Україні у 2018 році зберігання медичних даних стало обов’язковим для 

медичних закладів, що фінансуються державою. В рамках реформи було 

створено державну електронну систему охорони здоров’я eHealth. Ця 

система забезпечує обмін медичною інформацією та реалізацію програми 

медичних гарантій для населення [1]. 

Система eHealth працює як агрегатор медичних даних і не взаємодіє 

безпосередньо з пацієнтами та лікарями. Комерційні медичні інформаційні 
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системи використовуються для взаємодії з кінцевими користувачами. 

Метою дослідження було створення такої системи для поліклініки. 

Для досягнення цієї мети ми проаналізували медичні процеси, 

пов'язані з прийомом в українських закладах первинної медичної 

допомоги, на підставі документації державної системи eHealth; оцінили 

зручність та відповідність існуючих систем; вивчили програмне та 

апаратне забезпечення для створення сучасних веб-додатків. 

Медична інформаційна система для поліклініки була розроблена з 

використанням клієнт-серверної архітектури. Веб-додаток складається з 

двох частин (рис. 1): 

 
Рис. 1 – Схема роботи клієнт-серверної архітектури у медичній 

інформаційній системі (МІС) 

− серверна частина складається з REST API, написаного в ASP.NET 

Core 3.1 (C #) і бази даних MySQL [2, 3]; 



165	

− клієнтська частина є додатком, написаним на мові JavaScript за 

допомогою бібліотек ReactJS та Redux, а також з використанням 

мов HTML5 та SCSS. 

Основними функціями системи є: 

− авторизація на основі ролей та автентифікація користувачів; 

− реєстрація пацієнтів; 

− управління користувачами; 

− пошук лікаря; 

− запис на прийом до лікаря; 

− перегляд запису на прийом як лікарем, так і пацієнтом; 

− проведення прийому; 

− перегляд результатів прийому; 

− створення звіту. 

Однією з переваг системи є можливість формувати звіт лікаря про 

консультативний прийом за формою 074/o, затвердженою Міністерством 

охорони здоров’я України, та зберігати документ у форматах PDF або 

DOCX. Формування звіту здійснюється за допомогою шаблону документа 

Word із програмованими полями. Шаблон заповнюється сервісом, 

побудованим на платформі .NET Core, яка використовує OpenXML SDK. 

Розробленій сервіс для формування звітності було впроваджено у компанії 

ТОВ «ХЕЛСІ ЮА», яка є власником найпоширенішої в Україні медичної 

інформаційної системи. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОВЕДЕННЯ СКРИНІНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ШИЙКИ МАТКИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ 

 

Many of today's poor countries face the problem of the inaccessibility of 

analysis, most of which can even save lives. Now, even in well-developed clinics, 

screening studies of the cervix are resource-intensive - both in terms of 

equipment and specialists. Attempts have already been made to determine the 

simplest results automatically using computer vision, so now this area is actively 

developing. And a significant step in its development would be the 

systematization and selection of the most convinient methods.  

Keywords: computer vision, cervical cells, nucleus, Sobel filter, Zernike 

moments. 

 

Мазок по Папаніколау є одним із найбільш поширених методів 

скринінгу, які допомагають запобігти раку шийки матки на ранніх стадіях. 

Зазвичай мазок містить інформацію про такі види цитологічних одиниць 
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як: лейкоцити, еритроцити та бактерії, але суттєвими для діагностики є 

тільки вільно розташовані епітеліальні клітини шийки матки. Скринінг 

проводиться методом оцінки текстурних та морфологічних особливостей, 

таких як: розмір ядра відносно клітини, потовщення цитоплазматичної 

стінки, окрглість ядра та клітини та ін. 

Значення цитопатолога в перегляді таких тестів може спричинити 

низку проблем через непослідованість та суб’єктивність, що є причиною 

для розробки алгоритмів сегментації та класифікації клітинних утворень. 

Це дасть змогу удосконалити процес, зробивши отримання очікуваних 

результатів скринінгового дослідження автоматичним або 

напіватоматичним. 

Для розпізнавання аномалій клітини використаємо зображення, 

отримане на камеру цифрового мікроскопа із відповідним збільшенням. 

Найбільш явною та поширеною аномалією, для визначення якої 

необхідний алгоритм сегментації, є розмір ядра клітини. 

Перш за все, зображення необхідно нормалізувати до утворення 

контрасту між межами ядра та цитоплазмою, утворивши із RGB-

зображення сіре за формулою зваженої суми:  

𝐼𝑔𝑟𝑎𝑦 = К1 ∗ 𝑅 + К2 ∗ 𝐺 + К3∗ B, 

де К1, К2, К3 - вагові коефієнти. 

Отримаємо для кожного значення кольорового пікселя усереднене 

значення сірого, що дасть на виході початкове зображення, але уже в 

негативі. Перевагою цього є легше усунення кластерів темних пікселів, які 

є небажаними - оскільки на PAP-тесті завжди присутні сторонні клітини, 

окрім епітеліальних, вони можуть суттєво вплинути на середні кількісні 

показники, які використаємо для порівняння із визначеною нормою.  

Далі проведемо сегментацію ядра на отриманому зображенні за 

допомогою визначення найбільшої різниці між пікселями на зображенні.  
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Крок 1. Пороговим значенням визначимо середнє між найбільшим і 

найменшим значенням пікселя на зображенні. 

Крок 2. Ініціалізуємо суму всіх значень більше порогового і менше 

порогового (S0 та S1), та їх кількість відповідно (N0 та N1) - на початку 

роботи алгоритму всі ці значення дорівнюють 0. 

Крок 3. Перебираючи кожне значення пікселя, залежно від того, як 

воно співвідноситься із пороговим, збільшуємо значення S0 та N0 або S1 

та N1.  

Крок 4. На кожній ітерації змінюємо порогове значення, 

вираховуючи середнє значення пікселя із усіх пікселів пройденого 

зображення 

Крок 5. Перевіряємо, чи значення порогового пікселя не досягло 

початкового. Якщо так, було визначено край сегменту, необхідно 

повторити алгоритм спочатку. 

Таким чином, отримавши безліч сегментів, які позначають ядра 

клітин, вираховуємо співвідношення пікселів ядер до загальної кількості 

пікселів за формулою: 

Проведемо також більш детальну сегментацію за інших методикою, 

що базується на створенні векторів ознак. Вона дасть можливість 

проаналізувати таку інформацію, як: наявний фон зображення, кластери 

пікселів цитоплазми, ядра та сміття - сюди відносяться не тільки інші 

клітини, а і види клітин епітелію шийки матки, яких не є достатня кількість 

для оцінки, а отже їх необхідно відкинути. 

Метою даної операції є формування вектора ознак: 

𝐹
→
=

𝑁!
𝐶!
𝐵!
𝐷!
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де Ni, Ci, Bi і Di - кількість пікселів від ядра, цитоплазми, фону і 

уламків зображення. Згенеруємо вектор, просумувавши значення, вказані у 

формулі 1, на усіх зображення. 

𝐹 =

𝑁!
𝐶!
𝐵!
𝐷!

+

𝑁!!!
𝐶!!!
𝐵!!!
𝐷!!!

 

Для визначення меж сегментів на зображенні використаємо фільтр 

Собеля: 

Сформуємо горизонтальну та вертикальну маски, які будуть 

накладатись у обох напрямках зображення.  

𝐼!"# 𝑎, 𝑏 =
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

𝐼!!"# 𝑎, 𝑏 =
1 2 1
0 0 0
−1 2 −1

        

Далі обчислимо величину градієнта для кожного етапу за формулою: 

𝑔 = 𝑔! ! + 𝑔! ! 

Якщо отримали велике значення перепаду, отже фуксуємо ребро - 

частину границі.  

Далі розділимо зображення на класи за допомогою схожого 

алгоритму сегментації, але з використанням градієнтних перетворених 

значень зображення. 

1) Визначаємо початкове порогове значення як середнє значення 

інтенсивності пікселя на зображенні 

2) Індекс ітерації n = 0. 

Порівнємо значення Tn на n ітерації із значенням градієнта. Якщо 

воно більше, то нижній клас пікселів включає уже пройдені пікселі 

зображення, а другий клас - включає решту. Отримуємо два класи - Cl і Ch, 

я знаходимо їх середні значення інтесивності пікселів.  

𝑋 𝑎, 𝑏 =𝑊𝑇 𝐼! 𝑎, 𝑏 !  
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3) Збільшуємо ітератор n на одиницю. Знаходимо нове порогове 

значення за формулою: 

𝑇! =
𝐶! + 𝐶!

2
 

Повторюємо другий крок, допоки  

𝑇! − 𝑇!!! ≤∈,𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 ∈→ 0 

Визначивши таким чином сегменти пікселів та їх межі, можемо 

зробити висновок про розмір та характеристику клітинного утворення. 

Перейдемо до видалення із зразка тих клітинних утворень, які важаємо 

“сміттям”, адже вони не несуть інформації, необхідно для діагностики. 

Для видалення сміття будемо використовувати три етапи: аналіз 

розміру, форми та текстури. 

Оскільки ми не можемо відкинути всі клітини із ядрами, більшими за 

норму, тому що в такому разі ми відкинемо ймовірні ракові клітини, які 

характеризуються збільшенням ядра, необхідно визначити як нижній, так і 

верхній поріг, більше якого ядро бути не може. 

Тому знаходимо підозрілі клітини, які ймовірно доведеться 

відкинути такою послідовністю: 

𝑖𝑓𝐴𝑟𝑒𝑎!"# ≤ 𝐴𝑟𝑒𝑎!"# ≤ 𝐴𝑟𝑒𝑎!"#𝑡ℎ𝑒𝑛 істотні 𝑒𝑙𝑠𝑒 сміття  

де Areamin = 85,267, Areamax = 625. Ці значення отримані із відкритого 

джерела[1], в якому вже було класифіковано клітини та визначено 

оптимальні пороги розмірів. 

Далі визначимо сміття на основі форми. Оскільки ядра в 

нормальному стані мають переважно круглу форму, то для всіх 

нормальних ядер буде істинним: 

0,1 < !!

!
< 0,9 

Де p – периметр контура класифікованого сегмента, A - його площа. 

Периметр було отримано завдяки фільтру Собеля для визначення обрисів, 

а площу - при поділі зображення на сегменти. 



171	

Розглянемо текстуру зображення як ознаку сміття. Розподіл 

інтеснивності розподілу ядер на мазку є більш вузьким, ніж 

класифікованих сегментів клітин, що відкидаються. Тобто необхідно 

визначити дальність відстаней схожих сегментів та інтенсивність їх 

зображення. Дані про колір сегментів можемо вважати суб’єктивними за 

багатьох причин: інтенсивність окрашування, залежно від періоду, умови 

збору мазка, за яких до нього можуть потрапляти плями крові та ін. І хоча 

кольорова інформація може допомогти набагато легше визначити “сміття” 

на зображенні, будемо використовувати тільки відстані та інтенсивність. 

Для цього використаємо моменти Церніке як відомий стійкістю набір 

математичних інструментів для розпізнавання образів. А саме - момент 

Церніке ступеня n з повторенням l функції f ( r , θ )  в полярних 

координатах всередині диска з центром на квадратному зображенні I(x, y) 

розміру m x m. 

𝐴!" =
𝑛 + 1
𝜋

𝑣!"∗ 𝑟,𝜃 𝐼(𝑥, 𝑦)
!!

 

В даній формулі  - комплексне спряження полінома Церніке  

Величини від Anl з центром у кодному пікселі усереднимо для 

видалення шумів на зображенні. 

Отримаємо сегментоване зображення без шумів, у якому для 

кожного сегмента маємо його контур. Суттєвим елементом дослідження є 

підрахунок кількості клітин на отриманому “чистому” зображенні. Адже 

багато тестів можна відкинути через брак клітин для оцінки. Таким чином 

уникнемо не тільки псування статистичної картини, але і значного шматку 

роботи діагноста.  

На основі даних із підходящого зображення можемо зробити 

висновок про: 

1. Площу ядра: кількість всіх пікселів ядра помножимо на їх величину, 

 залежно від збільшення зображення.
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2. Рівень сірості ядра: для кожного пікселя ядра знаємо його яскравість, 

 тому розраховуємо усереднене значення.

3. Окргулість ядра: знайдемо найбільший діаметр кола, яке може 

повністю вміститись у ядрі, за допомогою відстаней від центру ядра 

до його країв. Отримавши це значення, порахуємо співвідношення 

площі такого кола до площі всього ядра. Отримаємо значення 

 схожості ядра на коло.

4. Відношення ядра до цитоплазми: отримаємо кількість пікселів у 

контурі, що позначає цитоплазму навколо відповідного ядра. 

Порахуємо співвідношення кількості цих пікселів до кількості 

 пікселів ядра.

5. Рівень сірого цитоплазми: аналогічно до рівня сірого ядра, знайдемо 

 середнє значення яскравості пікселя в цитоплазмі. 

Перелік морфологічний даних, які можна отримати на основі такого 

зображення безперечно може збільшуватись. Вищеперераховані 5 пунктів 

є одними з найістотніших для діагностики раку шийки матки. 

Таким чином було розглянуто і агреговано різноманітні методи 

обробки зображень і на їх основі складено алгоритми: для простого аналізу 

ядер на зображенні та для комплексної оцінки декількох морфологічних 

ознак клітин. В формулах алгоритмів також було визначено деякі 

емпіричні дані, необхідні для їх реалізації. Дані алгоритми склали 

методику оцінки PAP-тестів, які є основним інструментом скринінгових 

досліджень шийки матки. Дослідження може слугувати основою для 

розробки комерційних інструментів аналізу клітин, що значно сприятиме 

доступності таких видів обстеження, а отже потенційно допоможе 

зменшити захворюваність.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЧАТ БОТІВ ТА ВІРТУАЛЬНИХ АСИСТЕНТІВ 

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

Nowadays it's hard to find areas of activity where chatbots can be useful: 

from healthcare to e-commerce. Using machine learning and artificial 

intelligence allows bots to draw context from and answer questions, give tips or 

analyse learning efficiency. This article aimed to highlight some important 
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features of the use of chatbots in the educational process, get acquainted with 

the practice of their use in education  

Keywords: students, infocommunications, chat-bot, artificial intelligence 

 

Чат-бот це система штучного інтелекту, з яким користувачі можуть 

взаємодіяти у текстовому чи аудіо-форматі. Вони все більше інтегруються 

у наше звичне життя. Сьогодні вже важко знайти сферу, де не 

використовуються подібні системи, або не могли б використовуватись. 

Важко не звернути увагу що, за останні роки експансія цифрового формату 

навчання доволі швидко зросла. Це особливо яскраво відображено в 

навчальних платформах та базах знань. Але, незважаючи на глобальну 

діджиталізацію і тенденції росту автономного навчання, дослідження 

виявили, що лише 7% слухачів від зарахованих на онлайн курс фактично 

проходять його до кінця. Дана проблема характеризується наявністю 

дискомфорту через відсутність онлайн підтримки та зворотного зв'язку. 

Цей нюанс доволі легко може бути виправлений за допомогою чат ботів, 

що функціонуватимуть в ролі навчальних асистентів чи консультантів. 

Чат боти умовно можна розділити на дві категорії: 

1. Ті, що базуються на наборі правил чи заздалегідь заданих алгоритмів 

реагування на запити користувачів. Подібна логіка частіше за все 

реалізується у викладі кнопок чи команд. Цей вид асистентів 

вважається найпростішим, але така система не дуже гнучка для 

користувача та має обмеження в використанні. Такі боти просто 

налаштовувати під потреби людей завдяки готовому набору 

бібліотек, фреймворків та готових механік, що вбудовані у популярні 

месенджери(Телеграм, Viber, Facebook Messenger та ін.). Ще однією 

перевагою даного виду є універсальність алгоритмів, що дозволяє 

скоротити час налаштування асистентів для різних сфер. 
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2. Ті, що базуються на технологіях штучного інтелекту, машинного 

навчання та алгоритмів обробки живої людської мови (NLP). Вони 

дозволяють асистенту самостійно навчатись, вирішуючи безліч 

різноманітних задач в процесі взаємодії з користувачем. Такий вид 

цифрових помічників складніший у налаштуванні, оскільки 

створюється під конкретний напрям і стек задач. Перевагою такої 

системи є гнучкість взаємодії із користувачем в рамках налаштованої 

системи. Асистент буде розуміти запити у будь-якому форматі без 

необхідності використання команд чи заздалегідь налаштованих 

запитів. 

Існують також і варіації комбінацій цих двох видів в одній системі, 

що підвищує якість та ефективність взаємодії із користувачем. 

В сфері освіти існує безліч ботів, що використовуються для різних 

потреб: отримання та закріплення знань, різноманітні тести та перевірки 

засвоюваності інформації чи навіть трекінг ефективності студента 

впродовж дня і генерація рекомендацій щодо побудови графіка навчання. 

Існують дослідження ефективності використання чат-ботів в навчальному 

процесі, в ході яких було визначено, що більшість учасників експериментів  

вчились та засвоювали інформацію так само, як проходила б взаємодія із 

реальними людьми. Більш того, на основі вивчення комунікації 

користувачів із віртуальним помічником, дослідники виявили формування 

особливої соціотехнічної системи взаємодії “Користувач–чат-бот”, як 

системи підходу до організації праці в контексті взаємодії людини та бота. 

Цифрові асистенти мають безліч переваг над використанням таких 

інших ресурсів, включаючи програмних та веб технології. Чат бот не 

потребує встановлення та не використовує пам’ять пристрою, він “живе” 

всередині месенджерів та завжди під руками. Віртуальний помічник 

візуально майже нічим не відрізняється від чату із другом чи викладачем, 



176	

тому користувачу простіше сприймати його як живого помічника, а не 

перелік алгоритмів. 

Програмування та запуск власного чат-бота, заснованого на 

машинному навчанні, є складним процесом, який передбачає наявність 

кваліфікованих розробників і фахівців по інтерфейсів, а також значних 

часових і ресурсних витрат. Частіше за все для таких задач 

використовують мову програмування Python, але розробник не 

обмежується у виборі технології, на якій буде створено асистента. В даний 

час існує можливість швидко створити простий чат-бот, який не потребує 

особливих технічних навичок. Для цього можна використовувати low-code 

та no-code платформи. 

Прикладами low-code платформ є: 

− Corezoid; 

− Mendix; 

− Oracle Intelligent Bots; 

− Lex; 

− FlowXO. 

Прикладами no-code платформ є: 

− Dialogflow; 

− Landbot; 

− Wotnot; 

− Chatfuel; 

− MobileMonkey. 

Типовий цикл роботи будь-якого віртуального асистента можна 

представити наступним порядком дій: 

1. Отримання запита від клієнта; 

2. Аналіз запиту - перевід живої людської мови в зрозумілий для 

алгоритмів запит та визначення намірів клієнта в контексті; 
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3. Виконання дій відповідно до відповідно до заздалегідь 

налаштованого сценарію (скрипту); 

4. Генерація відповіді на зрозумілій користувачу мові, враховуючи 

особливості месенджера; 

5. Збереження запиту, контексту та параметрів діалогу для обробки 

наступних звернень; 

6. Відправка відповіді користувачу. 

Наявність штучного інтелекту, машинного навчання та NLP роблять 

чат боти багатообіцяючою технологією в галузі освіти. Їх база знань, при 

активному використанні, буде тільки зростати, а самі боти зможуть 

потенційно навчатися разом зі студентами. Перспективи для використання 

віртуальних асистентів майже безмежні. Взаємодія із месенджерами та чат 

ботами стала настільки звичною, що у перспективі більшість освітніх 

процесів будуть використовуватись з їх допомогою, що дозволить 

мінімізувати необхідність адміністрування людьми, та покращити якість 

освіти. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В 

ГАЛУЗІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Quality of training is influenced significantly with a level of initial 

readiness of students. As much as possible similar groups on the readiness can 

be most qualitatively trained. In article the approach providing individualized 

training in specially generated groups, consisting of similar students on the 

readiness is offered. 
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Сучасні математичні моделі та програмні комплекси все частіше 

використовуються в освіті. Це особливо широко відображено в експертних 

системах та базах знань. Водночас інформатизація самої технології освіти, 

особливо вищої, відстає від більш просунутих напрямків інформатизації. В 

даний час загальновизнано, що одним із основних засобів підвищення 

якості освітнього процесу у вищій школі є індивідуалізація освіти. Зараз 

загальновизнано, що одним із основних засобів підвищення якості 

освітнього процесу у вищій школі є індивідуалізація освіти. 

Комп’ютеризація університетів відкриває нові, досі невикористані 

можливості у цьому напрямку. Хоча широке використання 

автоматизованих систем управління навчальними закладами дозволяє 

отримати детальну інформацію про навчальну діяльність кожного учня, 

наразі ця інформація в основному використовується лише на "першому 

рівні" системи освіти, тобто при прямій взаємодії між студентом та 

вчителем, не впливаючи на планування та організацію навчального 

процесу. Причина криється у відсутності достатньо необхідних складних 

математичних моделей та програмних пакетів для їх реалізації. Отже, 

можнас казати, що якість навчального процесу зростуть, якщо: 

─ послідовність викладання дисциплін буде визначатися з урахуванням 

готовності конкретного потоку без порушення їх структурно-логічного 

зв'язку для того, щоб використати залишковий час на тих студентів, що 

відстають від інших; 

─ студенти зможуть більш ефективно розподіляти свій час між 

навчанням, трудовою чи іншими видами діяльності; 

─ студенти отримають можливість індивідуалізації термінів проміжної 

атестації в семестрі з урахуванням їх здібностей, інтересів і 
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домінуючих цілей так, щоб це не порушувало логіки навчального 

процесу. 

Реалізація зазначених можливостей вимагає обліку величезної 

кількості чинників, що неможливо без застосування оптимізаційних 

математичних моделей, баз даних та інформаційних технологій. Важливо, 

що ефективна система підготовки таких фахівців може бути організована в 

рамках існуючої в вузах потокової системи навчання і не вимагати при 

цьому кардинальної зміни вже сформованого навчального процесу. При 

цьому можна виділити три основні задачі: 

─ Розробка організаційно-методичної структури індивідуалізованої 

підготовки фахівців (ІПС) в області інфо-комунікаційних технологій 

(ІКТ) в умовах телекомунікаційного середовища вузу; 

─ Розробка оптимізаційних математичних моделей ІПС в області 

інфокомунікацій; 

─ Розробка інформаційної системи і комплексу програм для дослідження 

і підтримки ІПС в області інфокомунікацій. 

Завдання ІПС може бути формалізована з використанням 

термінології багатоцільових систем (БС). Нехай множина студентів з їх 

індивідуальними особливостями є зовнішньою множиною по відношенню 

до освітньої системи, в той час як її множина стратегій являє собою 

сукупність альтернативних навчальних проектів, наприклад, варіантів 

навчального графіка або технологічної карти освоєння навчальної 

дисципліни. У цьому випадку функція локальної ефективності f(x,y) 

визначає ефективність підготовки студента x∈X за навчальним планом y∈Y. 

Індивідуалізація навчання полягає в оптимальному виборі деякої 

підмножини проектів A={yi}i=1..m ⊂ Y  і розподільної функції E(x), що 

визначена на X. Дана функція співставляє кожному студенту x∈X номер 

того елемента A, за яким закріплений студент. Ефективність освітньої 

системи, що розглядається в рамках гарантуючої багатоцільової системи 
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(ГБС), характеризується в цьому випадку мінімальною гарантованою 

якістю засвоєння навчального матеріалу по всій вибірці студентів, тобто 

якістю підготовки самого «слабкого» студента. Освітня система, що 

розглядається в рамках інтегральної багатоцільової системи (ІБС), 

характеризується середнім рівнем підготовки по всій вибірці. Очевидно, 

що обидва підходи мають свої недоліки, в більшості виражена 

однобокість. Як мінімум, їх необхідно розглядати одночасно, додавши ще 

й критерій, який визначає максимальну підготовку, наприклад, найбільш 

«сильного» студента. 

Для забезпечення реалізації ІПС в телекомунікаційному середовищі 

(ТКС) вузу можна розробити три основні математичні моделі, які є 

теоретичною основою побудови такого навчання: 

─ модель посеместрового планування; 

─ імітаційна модель планування розподілу зусиль студента; 

─ модель оперативного контролю дотримання студентом навчального 

графіка. 

Перша модель повинна забезпечувати посеместрове планування 

навчального плану і розподіл студентів за потокам. В рамках цієї моделі 

вводяться поняття «гнучкого потоку» і «переміщувані дисципліни». 

Гнучкий потік - це потік студентів, склад якого може змінюватися від 

семестру до семестру, проте залишається незмінною протягом семестру. 

Переміщувані дисципліни - це дисципліни, порядок викладання яких не 

заданий жорстко, при цьому допускається їх перенесення між сусідніми 

семестрами. Основним критерієм оптимальності цієї моделі є максимізація 

підготовки кожного зі сформованих потоків до занять за відповідним 

навчальним планом. Однак рівень готовності не характеризується якоюсь 

однією числовою величиною, при його визначенні слід комплексно 

враховувати ряд факторів. Обмеженнями описуваної моделі є: 

─ семестрове навантаження на студента; 
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─ економічні обмеження; 

─ мінімальне відхилення оптимального навчального плану від чинного; 

─ міжпредметні зв'язки. 

При формуванні моделі передбачається можливість додаткової 

підготовки студентів в міжсеместровий період до дисциплін наступного 

семестру. Модель є замкнутою в межах одного навчального року, тобто 

перенос дисциплін між курсами навчання не допускається. Модель 

функціонує на основі бази даних, що містить всі результати навчання 

студентів, вимоги до рівня початкових знань по кожній з дисциплін і 

матрицю взаємозв'язків окремих дисциплін. Так, наприклад, деякі 

дисципліни можуть вимагати попереднього вивчення однієї або кількох 

пов’язаних дисциплін. 

Друга модель - імітаційна, мета якої забезпечити планування зусиль 

студента при вільному вивченні ним дисциплін у випереджаючому темпі. 

В рамках цієї моделі вводиться поняття психологічного дискомфорту, який 

відчуває студент, маючи заборгованості по досліджуваних дисциплін. 

Мірою психологічного дискомфорту виступає кількість таких 

заборгованостей. Модель покликана забезпечити оптимальний розподіл 

зусиль студента з дисциплін. В якості обмежуючого фактора 

використовується сумарне навантаження на студента, виражена в 

навчальних годинах. Мінімізація величини дискомфорту здійснюється за 

рахунок оптимізації розподілу годин самостійної роботи студента по 

досліджуваних дисциплін. 

Третя модель передбачає оперативний контроль за виконанням 

студентом навчального графіка і динамічну кластеризацію студентської 

групи. Контроль традиційно здійснюється на основі навчального рейтингу 

успішності з використанням різних методик. Однак застосування ІКТ, 

зокрема автоматичних тестуючих інтернет-систем, дозволяє отримати 

значно ширшу інформацію про діяльність студента, а не тільки успішність 
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здачі окремих контрольних точок. Це дозволяє розглядати рейтинг не як 

скалярну величину, а як вектор в тривимірному просторі (академічна 

успішність, обов'язковість, здатності студента). 

Вивчення окремої дисципліни, як і весь навчальний процес, може 

бути індивідуалізовано. Дисципліна розбивається на розділи, підрозділи і 

теми. На розділ в цілому або на кожну тему окремо складаються 

рекомендації та методичні вказівки, які публікуються в мережі Інтернет. 

По кожній темі також передбачається тест або контрольна робота. 

Контрольний тест по розділу складається з питань тестів за темами і стає 

доступний після успішного проходження студентом тестів по всіх темах. 

Тестування відбувається повністю в автоматичному режимі без участі 

викладача. Викладач проводить очне заняття, на якому він дає деякі 

установчі поняття. Далі студент у зручний для нього час переглядає 

електронні навчальні матеріали, проходить тест самопідготовки. Викладач 

отримує як результати кожного зі студентів, так і кластерну картинку 

групи. На основі отриманих даних викладач коригує зміст завдань для 

кожного кластера групи. Кластеризація проводиться динамічно при кожній 

зміні інформації про успішність студентів. Студенту така схема побудови 

навчального процесу також дає ряд переваг. По-перше, студент може 

заздалегідь оцінити рівень своєї підготовки до практичного заняття і в разі 

необхідності заново вивчити цю тему. По-друге, «сильний» студент може 

самостійно вивчати дисципліну у вільному темпі. По-третє, студент, що з 

яких-небудь причин пропустив ряд тем, може вивчити їх самостійно і 

відзвітувати по ним у вільний час. 

В ході розробки описуваної технології використовувалися наступні 

методи дослідження: методи системного аналізу та теорії оптимального 

управління, методи лінійного програмування, методи цілочисельної 

оптимізації, методи проектування інформаційних систем і реляційних баз 

даних, технології мережевого програмування, методики визначення 
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достовірності і валідності результатів тестування. В результаті 

запропоновано нову технологію підготовки фахівців в області 

інфокомунікацій, що відрізняється індивідуалізацією навчальних графіків, 

технологічних карт і безпосереднього процесу навчання на основі 

комплексу спеціальних математичних моделей і програм; розроблено нову 

інформаційну технологію безперервного дистанційного моніторингу 

індивідуальної навчальної діяльності учнів з кластеризацією потоку, що 

відрізняється тісною інтеграцією з навчальним планом окремих дисциплін 

і робочим графіком навчання. 
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ПРОГРАМНО-АПАРАТНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Проведено огляд програмно-апаратних рішень для торговельних 

інформаційних систем. Відзначено, що існуючі CMS і ERP-рішення не 

повністю забезпечують можливості побудови ІС у рамках єдиного 

технологічного підходу і існуючих інтеграційних платформ. Досліджено 

системні інтегратори для різних типів ІС на основі адаптивних 

інтегруючих модулів. Визначено переваги і недоліки існуючих 

інтеграційних платформ. 

Ключові слова: торговельні інформаційні системи, CMS і ERP-

системи, інтеграційні платформи. 

Software and hardware solutions for trade information systems have been 

reviewed. It is noted that the existing CMS and ERP solutions do not fully 

provide the ability to build information systems within a single technological 

approach and existing integration platforms. For different types of information 

systems the system integrators based on adaptive integrating modules were 

investigated. The advantages and disadvantages of existing integration 

platforms were identified. 

Keywords: trade information systems, CMS and ERP-systems, integration 

platforms. 

 

На сьогодні розроблено широкий спектр програмних рішень, що 

можуть використовуватися при створенні систем ЕТ. Це системи ERP 
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(Enterprise Resource Planning – планування ресурсів підприємства), CMS 

(Content Management System – система управління змістом сайту), CRM 

(Customer Relation Management – управління взаєминами із клієнтами), 

SCM (Supply Chain Management – управління схемами поставок), ВРМ 

(Business Process Management – управління бізнес-процесами) та ін. Серед 

них варто виділити два основних класи – системи ERP і CMS [1]. 

Програмні комплекси класу CMS. CMS – клас програмних продуктів, 

що дозволяють через користувацькі інтерфейси виконувати інформаційний 

і технічний контроль над сайтом, здійснювати його модернізацію і 

розвиток. Інтернет-сайт, завдяки якому підприємство ЕТ залучає своїх 

покупців, є одним з основних інструментів ЕТ, а можливість ефективного 

управління і контролю сайту – є одним з ключових завдань в ЕТ. Однак не 

всі програми класу CMS можна віднести до додатків для ЕТ, а лише ті, що 

мають необхідні функціональні можливості – управління каталогом 

товарів, кошиком, особистим профілем користувача, збір замовлень і т.п. 

Приклади подібних програмних рішень – Netcat, Bitrix, RBC Contents, 

Dynasite, Qpublishing. Вони добре підходять для побудови сайтів інтернет-

магазинів, оскільки мають потрібну функціональність, яка забезпечується 

широким спектром програмних модулів. Слід зазначити, що Bitrix існує в 

спеціальній версії для ЕТ і підтримує механізми оформлення замовлень, 

управління товарним асортиментами та інтеграції з КІС «1С: 

Підприємство». У цілому, в системах класу CMS основна увага 

розробників спрямована на побудову розвиненої системи управління 

сайтом. Програмне забезпечення (ПЗ) даного класу дозволяє розв'язати 

багато завдань ЕТ, що пов'язані з рекламою і представленням товару, 

обробкою сторінок сайту, публікацією інформації, управління кошиком і 

вітриною інтернет-магазину. Можливості CMS-систем по управлінню 

вітринами інтернет-магазинів є достатніми для великого бізнесу і 

торговельних інформаційних систем (ТІС). Основний недолік CMS-систем 
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полягає у відсутності функцій управління підприємством - управління 

фінансами, ресурсами, ведення звітності, планування і т.п. 

Програмні комплекси класу ERP. ERP-рішення дозволяють 

контролювати і планувати господарську, економічну і управлінську 

діяльність підприємства. Це розвинені програмні комплекси, що 

забезпечують інтегрований підхід до вирішення завдань підприємства на 

основі загальних корпоративних і технологічних стандартів [2]. На 

українському ринку ERP-систем лідирують SAP AG, Microsoft Business 

Solution і Oracle, менш поширені Вааn, Scala та ін., серед вітчизняних варто 

відзначити – «Галактика», «Парус», «1С: Підприємство» [3, 4, 5]. Зазначені 

ERP-рішення, у функціональному порівнянні із провідними CMS-

системами, не мають модулів управління сайтом. Основна причина 

полягає в тому, що ERP-системи орієнтовані на вирішення задач офф-

лайнових підприємств. Інтернет-торгівля не входить до складу 

пріоритетних для ERP-систем областей впровадження [4], що свідчить про 

недостатній для ЕТ рівень функціональності стандартних програмних 

пакетів ERP-систем. Для відповідності завданням ЕТ такі програмні 

рішення потребують значних доопрацювань. Аналіз програмних рішень 

для класів CMS і ERP дозволяє зробити наступні висновки [1]: 

1. В CMS-системах відсутній функціонал притаманний ERP-системам, 

вкрай необхідний для забезпечення повного циклу інтернет-торгівлі. 

2, У більшості ERP-систем відсутні функціональні можливості для 

побудови швидких і адаптивних вітрин інтернет-магазинів, що також 

унеможливлює забезпечення повного циклу інтернет-торгівлі в рамках 

програмних рішень класу ERP. 

Необхідно відзначити, що існує ПЗ, яке поєднує функціональність 

CMS і ERP-рішен., Зокрема, відомий, зручний і функціональний продукт 

Intershop [6]. Однак, практика його застосування на ряді підприємств ЕТ 

виявила істотні обмеження з точки зору масштабованості і забезпечення 
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можливості реалізації певних функцій. Окрім того, Intershop не враховує 

вітчизняну специфіку комерційної діяльності в ЕТ. Таким чином, для 

великих підприємств ЕТ існує проблема побудови єдиного інформаційного 

середовища в рамках інтеграційного підходу, що підтримує 

функціональність як ERP, так і CMS-систем [1]. 

Інтеграційні платформи в ERP-системах. При розробці 

корпоративних ІС досить часто зустрічаються ситуації, коли системні 

інтегратори на вимогу замовника змушені поєднувати декілька ІС в єдину 

мережу. Причому це не постінтеграційний процес, а початкова вимога до 

побудови КІС, у зв'язку із чим виникла необхідність комплектації ERP-

систем адаптивними інтегруючими модулями. Серед таких модулів варто 

відзначити наступні [1]: 

1. Інтеграційна платформа Netweaver SAP AG - нове рішення для 

інтеграції бізнес-додатків. Ідеологія продукту ERP змінена таким 

чином, що технологія Netweaver реалізує функції корпоративної 

сервісної шини, яка інтегрує різні базові додатки платформи. До неї 

можливе підключення інших ІС, що представляють собою 

спеціалізовані додатки. Рішення SAP AG можна відзначити як знакове 

в процесі переходу від вертикально інтегрованих ERP-рішень до 

сервісно-орієнтованих платформ. Істотним недоліком технології 

Netweaver є можливість застосування тільки в рамках програмних 

рішень компанії SAP AG. 

2. Багатофункціональна платформа Галактика Ranet - універсальний 

«шлюз», що дозволяє підключати різні ІС до єдиного комплексу ПЗ 

«Галактика». Платформа забезпечує вирішення завдання системної 

інтеграції, будучи функціонально більш вузьким рішенням у 

порівнянні з Netweaver [7]. 

3. Інтеграційна платформа Microsoft Biztalk Server [8, 9] - представляє 

набір інструментів для вирішення  широкого кола завдань з інтеграції 
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корпоративних додатків у єдине середовище. Така задача є особливо 

складною, у випадку коли ряд спеціалізованих ІС уже успішно 

функціонують на підприємстві і будь-яка їхня зміна в процесі 

експлуатації може мати серйозні негативні наслідки для компанії. 

Основна перевага платформи - великий функціонал для вирішення 

завдань інтеграції: оброблювач сценаріїв, підсистема обміну 

повідомленнями, засоби інтеграції з web-сервісами, структура бізнес-

правил, система єдиного входу (single sign-on), служба моніторингу і 

налаштувань, вбудовані засоби розробки власних додатків 

користувача. Важливою особливістю є підсистема Business Rules, що 

дозволяє управляти виконанням бізнес-процесів, контролювати їх і 

вносити зміни безпосередньо на етапі виконання в режимі реального 

часу. Основні можливості даного ПЗ: синтез бізнес-правил із 

складними бізнес-процесами, полегшення використання бізнес-правил 

у сценаріях, забезпечення динамічного відновлення правил, надання 

графічного інтерфейсу для роботи. Програмний пакет 

укомплектований засобами безпеки і є надзвичайно корисний для 

великих підприємств при інтеграції бізнесов-додатків.  

У цілому, необхідно відзначити, що які б інтеграційні платформи не 

пропонували постачальники ERP-систем, їх поєднує ряд загальних 

недоліків: розробки є закритими, популярними серед обмеженого числа 

розробників, високовитратними при впровадженні і експлуатації. Значний 

мінус цих програмних рішень - однозначна орієнтація на технології 

компанії-виробника [1]. Ці платформи забезпечують ефективну інтеграцію 

типових ІС, але не вирішують завдань по розробці вітрин інтернет-

магазинів. Тому вони можуть бути лише складовою загального підходу до 

побудові інтегрованих ТІС і застосовуватися лише як основний 

інтеграційний механізм у рамках ERP-підсистеми підприємства ЕТ. 
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ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СЕМАНТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

The paper analyses the conceptual aspects of the modern understanding 

of semantic technologies, semantic resources and semantic applications. The 

basic terminology used in this field is analysed. On base of this analysis 

definitions of the main components of semantic technologies are proposed. Main 

attention is paid to differentiation of elements based on semantics from other 

entities of intelligent information systems. Proposed approach is approved on 

estimation of examples of semantic software. 

Keywords: ontology, semantic technologies, Semantic Web  

 

Вступ. Сучасний світ існує в інформаційному просторі, де величезна 

кількість інтелектуальних інформаційних систем (IІС) взаємодіють для 

вирішення різноманітних проблем. Онтологічні семантичні технології (СТ) 

дозволяють створювати потужні прикладні ІІС, що спрямовані на аналіз та 

моделювання складних об’єктів та процесів різного характеру. Розробка 

таких ІІС базується на результатах структурування знань з метою 

складання схем баз знань (БЗ) та визначення основних предметів та 

об’єктів функціонального забезпечення ІІС. Інтелектуальність ІІС 

залежить від рівня автоматизації вирішення проблем, який базується на 

загальних і спеціалізованих знаннях про користувача, поточну проблему 

користувача та адаптацію рішень проблеми до поточного стану 

інформаційного середовища. Така автоматизація потребує засобів 
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автоматизованої інтеграції знань різних ІІС, що розроблені незалежно 

різними розробниками для різних цілей. 

Сьогодні семантизація інформаційних технологій (ІТ) є одним із 

базових напрямків їх розвитку, що має як широку теоретичну базу, так і 

значні практичні результати, що пов’язані з розробкою інтелектуальних 

застосувань у різних галузях. Одним з найвідоміших проектів у цій галузі є 

проект Semantic Web, який забезпечує велику кількість стандартів та 

інструментів для представлення та обробки інформації на рівні значень. На 

жаль, популярність цієї галузі викликає досить некоректне використання 

термінології: такі поняття, як „штучний інтелект”, „обробка знань”, 

„семантика” застосовуються до різних типів програмного забезпечення 

(ПЗ) та методів обробки інформації. Така ситуація обумовлює необхідність 

більш формально визначення того, які саме моделі подання даних та 

методи обробки інформації слід розглядати як семантичні, які ІТ, що 

реалізують ці методи, є семантичними, а яка підмножина інтелектуальних 

застосувань явно використовує семантику предметної області (ПрО). Зараз 

цьому питанню у наукових дослідженнях приділяється велика увага, але на 

даний час єдина загальновизнана точка зору щодо основних концепцій 

семантичної обробки інформації не визначена. 

Постановка задачі. Розробка семантичних застосувань, що 

орієнтовані  на функціювання у відкритому середовищі Web, потребує 

більш точно визначеної термінології, яка забезпечує можливість 

порівняння та інтеграції різних методів, ресурсів та сервісів. На основі 

аналізу існуючих підходів до визначення основних компонентів, що 

використовуються в семантичних технологіях, та досвіду розробки 

застосувань на основі онтології ми намагаємось визначити такі поняття, як 

семантичні інформаційні ресурси (ІР), семантичні застосування та 

семантичні обчислення. Ці визначення спрямовані на диференціацію 
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семантичних елементів ІІС від усього спектру інтелектуального ПЗ та 

методів інтелектуалізації для врахування їх специфіки. 

Семантика інформаційних систем. Семантика є частиною різних 

наукових дисциплін, таких як представлення знань, здобуття інформації, 

пошук інформації, обчислювальна лінгвістика, штучний інтелект та 

менеджмент знань.  

Різні синтаксичні структури використовуються для представлення 

знань, де ці структури визначають змістові інтерпретації, що пов'язані з 

ними. Семантику можна класифікувати на формальну (явну) та 

неформальну (неявну) семантику. Формальна семантика оперує 

формальними позначеннями; неофіційний опис та передача природними 

мовами (ПМ). Неявна семантика присутня в більшості ІР у Web або може 

бути здобута з них за допомогою методів  Data Mining та Machine Learning, 

які забезпечують отримання структурованих знань або збагачення 

існуючих структурованих формальних уявлень. Така семантика може бути 

трансформована у формальну за участю людини. Формальна семантика 

визначає однозначну змістовну інтерпретацію даних для їх машинної 

обробки [2]. Семантика –  це розділ логіки, присвячений вивченню змісту 

понять і висловлювань, а також їх формальним аналогам, виразам 

(термінам і формулам) різних обчислень (формальних систем). Завдання 

семантики, перш за все, включають уточнення найважливіших загальних 

понять, таких як “значення”, “істина”, “інтерпретація”, “модель” тощо, аж 

до загальних понять, таких як ”множина”, “предмет ”,“посилання”. Ряд 

важливих семантичних проблем згруповано навколо різниці між 

значеннями та позначеннями понять та між значенням та істинністю 

висловлювань. Властивості, що пов'язані зі значенням понять та 

висловлювань, називаються інтенсіональними, а властивості, що 

стосуються обсягу понять та значень істинності висловлювань, 

називаються його екстенсіоналом. 
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Ми бачимо, що багато інтелектуальних проблем не є семантичними, 

наприклад, різні логічні ігри, такі як шахи, маджонг або какуро. Ці 

завдання вирішуються за фіксованими правилами і не використовують 

зовнішню інформацію про контекст ситуації. Їх вирішення не потребує 

додаткових знань про навколишній світ або зміну у ньому і базується лише 

на логічному виведення. З іншого боку, інші прості інтелектуальні ігри, 

такі як кросворди, мають семантичний характер, оскільки вони потребують 

узгодження ПМ-визначень або зображень зі словами, які задовольняють 

деяким обмеженням. Для більш складних завдань ці відмінності менш 

очевидні, а для ПЗ можуть залежати від реалізації. 

У [2] семантичні програми визначаються як програмні засоби, які 

явно або неявно використовують семантику ПрО для покращення 

валідності та повноти використання. Зовнішні знання для Web-

орієнтованих програм зазвичай представлені онтологіями. Типовим 

прикладом семантичного застосування є системи пошуку інформації в 

Web, які використовують синоніми, надкласи та підкласи термінів ПрО 

відповідної онтології для збагачення набору ключових слів запиту. Але 

слід зазначити, що майже все ПЗ певним чином використовує знання 

розробників щодо ПрО, але не завжди ці знання формалізовані та 

представлені явно. Основною перевагою СТ  є відокремлення знань від 

засобів їх обробки.  

Онтологічний аналіз як інструмент семантизації. Більшість 

авторів пов'язують СТ зі створенням, використанням та обробкою 

онтологій у семантичних застосуваннях (СЗ). Знання, що містяться у 

відповідних онтологіях, повинні забезпечувати обробку інформації 

природною мовою, інтеграцію даних та семантичний пошук. Онтології, які 

можуть бути використані для цих цілей, можуть істотно відрізнятися 

виразністю, обсягом, рівнем абстракції та засобами подання. Онтології 
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містять набір класів (понять) та описи відношень між ними, а також набір 

екземплярів класів.  

Онтології зазвичай поділяються на: 1) онтології вищого рівня, які 

представляють знання, загальні для багатьох ПрО; 2) онтології ПрО, що 

описують особливості якоїсь окремої ПрО; 3) онтології завдань, що 

містять знання, необхідні для функціювання певного програмного 

забезпечення. Але такий поділ є досить умовним, оскільки область 

застосування залежить від специфіки проблеми, а застосування зазвичай 

базуються на якійсь складній ієрархії онтологій. 

Вибір джерел онтологій для СЗ –  одне з важливих питань у СТ. 

Отримання або створення відповідної онтології – це завдання для 

експертів ПрО, але технічні особливості такої онтології визначаються 

розробниками СЗ. Для деяких галузей, таких як медицина, онтології 

домену визнаються повсюдно, але для спеціалізованих секторів бізнесу та 

науки відповідних онтологій часто ще не існує і їх потрібно створювати. 

Частіше розробники СЗ зіштовхують із ситуацією, коли деяка онтологія 

розроблена для досить близької області, але вона потребує деякого 

скорочення або розширення. Важливим питанням у застосуванні СЗ є 

пошук відповідної онтології ПрО у відповідних репозиторіях [3]. Хоча ряд 

методологій онтологічного інженірінга, що розроблені в академічному 

контексті, широко використовуються для вирішення різних практичних 

завдань і перевіряються в контексті реальних застосувань ШІ. 

Таким чином, існує проблема узгодження завдання користувача, яке 

вирішує ІІС, і набору існуючих онтологій або доступних ІР, які можна 

використовувати для генерації цих онтологій (наприклад, семантично 

розмічених ІР). Ефективність функціювання СЗ значним чином залежить 

від якості, актуальності та актуальності інформації в ІР, що обробляються. 

Важливими факторами відбору ІР є їх структурованість та семантизація, 

використання загальноприйнятих стандартів та мов тощо. Кожен ІР – це 
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набір з одного чи кількох документів, що містить деяку інформацію 

(принаймні її назву та розмір), зміст якої можна інтерпретувати певним 

чином. СІР можна розглядати як деяку непорожню підмножину всіх 

доступних даних та ІР, що відповідають певним умовам. Інформація з ІР, 

яку обробляють ІІС, має бути надійною, динамічною, прозорою та 

зручною для користувачів [4]. Семантичний ІР (СІР) – це термін, який 

потребує більш детального визначення. Різні дослідники поєднують СІР 

термінів із лексикою, анотаціями, тезаурусами тощо. СІР можуть 

використовувати різні термінологічні та лексичні ресурси, БЗ, онтології та 

інші СІР. Вони містять деякі формальні семантичні компоненти, які 

визначають відношення між змістом інформації та її формальним 

семантичним поданням. У [5] аналізується підхід до обробки інформації на 

семантичному рівні, орієнтований на обробку ПМ.  

Складові СТ. Дослідники, які аналізують семантику сутностей ПМ 

на основі ПМ-документів, вирізняють такі три складові СТ: 1) онтології; 2) 

моделі сутностей ПМ; і 3) семантичні ІР. Але ІР, що представлені у Web, 

не зводяться тільки до ПМ-документів. 

У даному дослідженні ми аналізуємо обробку різноманітних типів 

інформаційних об’єктів (ІО) (їх склад визначається задачею) різних рівнів 

складності, де ПМ-сутності представляють лише один з елементів – поряд 

з мультимедійними, частково структурованими та структурованими ІО. 

Інформація про екземпляри IO може міститися в гетерогенних ПМ-текстах 

ІР, у мультимедіа (відео, аудіо, зображення), структурованих та 

напівструктурованих компонентах та зв'язках між ними. Знання про 

структуру та відношення ІО можуть бути представлені також онтологіями, 

але ми можемо розглядати й інші подання знань (наприклад, правила, 

дерева рішень або семантичні мережі). У [5] СЗ визначаються як 

програмне забезпечення, яке явно або неявно використовує семантику 

домену. Але таке визначення не дає можливості поділити існуючі 
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застосування на семантичні та несемантичні, оскільки неявна семантика 

ПрО певним чином використовується практично будь-яким програмним 

забезпеченням. Пропонується використовувати як основний критерій 

ідентифікації ПЗ як СЗ можливість відокремлення БЗ від засобів обробки 

знань, тобто де знання ПрО відокремлені від вбудованих знань ІІС і 

можуть бути змінені незалежно від самого СЗ.  

Застосування, що призначені для вирішення проблем, які традиційно 

належать до галузі штучного інтелекту (ШІ), але мають знання, які 

повністю інтегровані в ІІС і не можуть бути змінені без трансформації 

програмного забезпечення, можуть вважатися інтелектуальні або 

інтелектуалізованими, але виходять за рамки цього дослідження і не 

розглядаються як семантичні. Центральним компонентом будь-якого СЗ є 

KB, що містить знання про завдання. Інтерпретація цих знань дозволяє 

отримати результати, які потрібні користувачеві і які неможливо отримати 

без використання цих знань (або недолік яких вимагає набагато більше 

часу та розрахунків). 

Результати роботи довільної ІІС можна представити як функцію від 

введених користувачем даних: )d(Fr userIIS = , де userd – дані, які користувач 

надає ІІС. 

Персоніфіковані ІІС враховують також неявну інформаціє про 

користувача, яку він не вводить явно. Приклад –  результати запитів 

Google, які в той самий момент часу за однаковими запитами надають 

різним користувачам різні результати: inf)_user,d(Fr userIISp =− , де user_inf – 

інформація про користувача, яку має ІІС (наприклад, попередні запити та 

реакція користувачів на них). 

Якщо ІІС орієнтована на роботу у відкритому просторі Web, то 

результати її роботи можуть різнитися навіть для однакових запитів 

користувача відповідно до контенту зовнішніх ІР, які вона використовує:  
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)n,1i},IR{inf,_user,d(Fr
iWebuserWebIIS ==− , де n,1i},IR{

iWeb =  – непорожня 

множина ІР Web, які використовує ІІС. 

ІІС може розглядатися як СЗ у тому випадку, якщо вона 

використовує також зовнішні бази знань (наприклад, онтології або 

тезауруси), що можуть бути обрані явно та змінені без внесення змін до ПЗ 

самої ІІС: )m,1j},KB{,n,1i},IR{inf,_user,d(Fr
jWebiWebuserСЗ === , де 

m,1j},KB{
jWeb =  – непорожня множина зовнішніх баз знань, які містяться 

у  Web та використовуються ІІС для отримання результату за запитом 

користувача. 

Для більш коректного визначення СЗ та інших компонентів СТ 

пропонується онтологія СТ, яка формалізує основні поняття цієї галузі 

знань, їх властивості та відношення між ними (рис.1).  

 
Рис.1 – Онтологія семантичних технологій 

 

Онтологію СТ можна розширити за допомогою посилань на зовнішні 

онтології, які більш точно визначають деякі окремі аспекти цієї 

дослідницької сфери.  

Практичне застосування. Щоб перевірити правильність 

запропонованих визначень, ми застосовуємо їх до тих ІР та СЗ, які ми самі 

розробляємо і тому не тільки бачимо результати їх роботи, але й знаємо, 

якими методами та засобами ці результати отримуються.  
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Ми проаналізували три ІІС: 1) систему електронного навчання M(e)L 

для дистанційного контролю навичок студентів за формальною моделлю 

знань домену [6]; 2) інформаційно-пошукову систему пошуку інформації 

MAIPS [7], орієнтовану на персоналізовані потреби користувачів; 3) 

систему консультацій AdvisOnt [8]. Усі ці ІІС використовують зовнішні 

онтології, що подані мовою OWL, які можуть бути змінені будь-якими 

іншими відповідно до потреб користувачів без жодних змін програмного 

забезпечення, та застосовують онтологічні знання для обробки запитів 

користувачів. Тому ми можемо визначити їх як СЗ.  

Ми також розглядаємо деякі ІР на основі Semantic MediaWiki 

(наприклад, портальної версії Великої Української Енциклопедії e-VUE), 

де беремо участь у розробці структури БЗ [9]. Розмітка Wiki-сторінок 

базується на термінах відповідної онтології, а елементи змісту явно 

пов'язані з класами онтології за допомогою семантичних властивостей, 

пов'язаних з онтологічними відношеннями. Ці властивості формалізовані 

та можуть аналізуватися автоматично Тому ми можемо розглядати ці ІР як 

SIR. 

Висновки. Запропонований у роботі підхід до диференціації 

семантичних застосувань від інших інтелектуальних систем дозволяє чітко 

визначити таке програмне забезпечення, де користувач може явно обирати 

ті бази знань, які він вважає відповідними його потребам та переконанням. 

Це дозволяє персоніфікувати результати роботи ІІС та більш повно 

враховувати поточні інформаційні потреби конкретних користувачів. Крім 

того, визначення семантичних ІР дозволяє користувачам та розробникам 

СЗ обирати ті ІР, використання яких потребує менше часу обчислень та 

участі людини в результатах аналізу і таки чином прискорює роботу СЗ.  
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ОНТООРІЄНТОВАНА СИСТЕМА ADVIZONT:  ВАЛІДАЦІЯ 

НЕФОРМАЛЬНОГО Й ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В 

АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НА ОСНОВІ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

КОМПЕТЕНЦІЙ 

 

We analyze main problems and goals of intelligent advisory systems and 

ground the necessity of their semantization based  on the Semantic Web 

technologies. Method for matching of various types of advisory objects and 

subjects based on atomic competencies is proposed. We use this approach for 

validation of informal and non-formal learning results in advisory system 

AdvizOnt and consider properties and components of this system. 

Keywords: ontology, learning results, agro-advisory system, validation, 

atomic competence. 
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Вступ. Сталий розвиток агропромислового виробництва потребує 

швидкого розповсюдження сільськогосподарських знань та інформації, 

впровадження сучасних технологій у виробництво, мобільності та 

постійного підвищення кваліфікації спеціалістів аграрної сфери [1]. 

Аграрна дорадча діяльність – це сукупність дій та заходів, спрямованих на 

задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, 

господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх 

форм власності і господарювання, а також сільського населення  для 

підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок 

прибуткового ведення господарства [2]. Це взаємодія консультантів 

(юриста, економіста, агронома, інженера тощо) та сільгоспвиробника, 

незалежно від форми власності на землю, з метою підвищення доходів як 

товаровиробників, так і сільського населення в цілому. До сервісів, що 

надає така дорадча система, можна віднести: консультування, дистанційне 

навчання, поширення та обмін інформацією, доступ до мультимедійних 

інформаційних ресурсів тощо [3]. 

Ринок сільського господарства в останні роки динамічно 

розвивається  у світі, що збільшує попит на висококваліфікованих фахівців 

аграрного сектору, які володіють певними компетенціями та навичками. 

Досить часто у цій сфері виникає розбіжність у термінології 

(компетентності та навички), що вимагає інтероперабельності між 

термінами та застосування семантичного опису професій, навчальних 

курсів, навичок, компетенцій тощо. Вирішити ці проблеми можна на 

основі розробки формалізації знань про предметну область (ПрО) та 

обробки інформації на рівні знань.  

Аналіз діяльності сучасних дорадчих систем в аграрному секторі 

показав необхідність оперування не тільки специфічними 

сільськогосподарськими знаннями та виробничими процесами, але й 

розуміння результатів навчання (формального, неформального, 
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інформального) та процесу їх валідації для ефективного вирішення питань 

працевлаштування та побудови особистої освітньої кар’єри для досягнення 

професійних цілей.Валідація — процедура, що дає високий ступінь 

впевненості в тому, що конкретний процес, метод або система буде 

послідовно приводити до результатів, які відповідають заздалегідь 

встановленим критеріям прийнятності. Валідація результатів навчання (від 

англ. validation — визнання дійсним, підтвердження відповідності, набуття 

законності, з лат. validus — міцний, сильний) — підтвердження 

компетентним органом факту, що вміння, знання та навички, здобуті 

людиною в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти, 

оцінені відповідно до визначених критеріїв і відповідають вимогам 

стандарту освіти [4].  

Ціль такої валідації –  отримати докази навчання особи для 

подальшого навчання та/або для отримання роботи (тобто особа має 

достатньо компетенцій для того, щоб зайняти певну посаду чи обрати 

релевантні навчальні курси для отримання компетенцій яких не вистачає). 

Актуальність валідації результатів навчання у сфері сільського 

господарства обумовлена перш за все  тим, що значна частка компетенцій 

отримується працівниками самостійно (неформально та інформально) і не 

завжди підтримується відповідними формальними представленнями. Крім 

того, відмінності в термінології ускладнюють пертинентне співставлення 

вакансій із наявними знаннями та навичками працівників та тими 

компетенціями, які вони потребують здобути. Це викликає потребу у 

розробці знання-орієнтованих прикладних систем та засобів автоматизації 

цього процесу.  

Розширення функціоналу дорадчих систем, використовуючи 

валідацію результатів неформального та інформального навчання, 

дозволить інтегрувати ринки праці та освітніх послуг, більш пертинентно 

співставляти профілі користувачів, які будуються на основі їх резюме з 
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вакансіями та освітніми ресурсами. Метою цієї дослідницької роботи є 

обґрунтування застосування семантичних технологій та онтологічного 

аналізу для розробки інтелектуальних сервісів дорадництва в аграрному 

секторі, та розробки інтелектуальної інформаційної системи (ІІС) 

підтримки агродорадництва –  Advisory Ontology System (AdvisOnt), яка 

базується на технологіях та стандартах Semantic Web –  онтологіях та Web-

сервісах. Це забезпечує інтероперабельного представлення та семантичну 

обробку знань реального світу відповідно до інтересів та цілей своїх 

користувачів [5] 

Для представлення специфіки результатів неформального й 

інформального навчання у сільському господарстві в AdvisOnt 

використовується онтологію Європейського багатомовного класифікатора 

навичок, компетентностей, кваліфікацій та професій, ESCO (European 

Skills, Competences, Qualifications and Occupations) 

(https://ec.europa.eu/esco/portal/home)  [6]. Основними елементами ESCO є 

професії, навички та кваліфікації. ESCO описує, визначає та класифікує 

професії, навички та кваліфікації, що стосуються ринку праці та освіти та 

навчання в ЄС. 

ESCO публікується як Linked Open Data, і розробники можуть 

використовувати його в різних форматах (SKOS-RDF, CSV) для програм, 

які надають такі сервіси, як пошук вакансії, визначення профорієнтації та 

самооцінки. Користувачі можуть інтегрувати класифікатор ESCO в свої 

програми та сервіси. Крім того, ESCO надає локальний API і API Web-

сервісів, щоб програми та Web-сервіси могли запитувати інформацію з 

класифікатора в реальному часі.  

Крім ESCO, дорадчі системи можуть  використовувати знання з 

інших онтологій ПрО, що зберігаються у відповідних репозиторіях [7] або 

автоматизовано генеруються за семантично розміченими Wiki-

ресурсами [8]. 
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Профілі користувачів на основі онтології. Сучасні інтелектуальні 

системи адаптуються до потреб окремих користувачів, використовуючи 

моделювання їх профілів, які різняться за виразністю та засобами подання, 

вони містять інформацію про потреби, цілі, плани та завдання користувача, 

їх демографічні характеристики (вік, стать, рідна мова тощо) та інші 

культурні та соціальні особливості, такі як кваліфікаційний та освітній 

рівень, місцезнаходження користувача, оточення, пристрої доступу тощо. 

AdvisOnt використовує профілювання користувачів на основі 

онтологічного подання знань. 

Використання наборів атомарних компетенцій як механізм 

співставлення зіставлення інформаційних об’єктів різних типів.  

Багатомовний класифікатор європейських навичок, компетентностей, 

кваліфікації та професій ESCO визначає та класифікує навички, 

компетенції, кваліфікації і професії. Але у дорадчих системах виникає 

потреба співставлення різних типів інформаційних об’єктів (ІО) – вакансій, 

професій, навчальних курсів тощо. З точки зору семантики дорадчих 

сервісів всі вони можуть бути представлені через набори атомарних 

компетенцій [9], які призначаються для зіставлення екземплярів різних 

класів ІО шляхом оцінки їх семантичної близькості. Атомарна 

компетентність а має наступні властивості: 

• Ca∈ , де К – множина ІО класу “Компетентність”, а atomicC  – 

множина атомарних компетентностей, тобто CCatom ⊆ ; 

• кожна компетентність може бути представлена як об’єднання 

атомарних компетентностей i

n

i
atomici ak,n,i,CaCc

1
1

=
==∈∃∈∀ ∪ ; 

• жодна атомарна компетентність не є підмножиною іншої атомарної 

компетентності atomicCbba,Cb,a ∉⇒⊆∈∀ . 

З цих властивостей випливає, що для кожної компетентності Cc∈
існує один і тільки один набір атомарних компетентностей. 
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З цих властивостей випливає, що для кожної компетентності Cc∈
існує один і тільки один набір атомарних компетентностей. 

Існує простий алгоритм побудови атомарних компетентностей: якщо 

дві компетентності Ca∈  та Cb∈  перетинаються ∅≠∩ba , тоді за ними 

будується три потенційно атомарні компетентності bac ∩= , c\aa =1 та 

c\bb =1 . Ця операція повторюється ітераційно до всіх пар 

компетентностей, поки для кожної компетентності не буде побудовано 

множину атомарних компетентностей, що не перетинаються. 

Основна проблема у цьому алгоритмі пов’язана з тим, що на 

кожному кроці потрібно аналізувати семантику компетентностей, які 

описані природною мовою, з використанням знань ПрО, тому цей процес 

неможливо виконувати автоматизовано без участі експертів. 

Система онтолого-орієнтованих сервісів AdvisOnt. AdvisOnt – 

система онтолого-орієнтованих Web-сервісів [10], що базується на 

множині програмних агентів, які автоматично вибирають релевантні 

варіанти навчальних  курсів для здобувачів на основі семантичного 

моделювання. Система складається з: власне дорадчої інформаційної 

системи, користувачів системи (аграрії, роботодавці, дорадники, експерти), 

інформаційних ресурсів (бази даних, навчальні ресурси, мультимедійні 

ресурси) та онтологічних баз знань. Загальна схема AdvisOnt представлена 

на рис. 1.  
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Рис. 1 – Загальна схема системи онтолого-орієнтованих Web-сервісів 

AdvisOnt 

 

У рамках задачі семантичної ідентифікації та документування 

результатів неформального й інформального навчання в аграрній сфері, 

яке характеризується компетентностями галузі знань «Аграрні науки та 

продовольство», пропонується виконати наступні кроки: здійснити 

побудову онтології обраної ПрО із збереженням метаданих; інтегрувати 

онтологію в RDF-сховище; спроектувати та розробити набір Web-сервісів 

підтримки агродорадництва.  

Запропонована інформаційна підсистема AdvisOnt базується на 

ESCO-онтології, класи якої зберігаються у Turtle-файлі. На початковому 

етапі розробки інформаційної підсистеми здійснено побудову онтології 

ПрО «Агродорадництво» за допомогою  редактора онтологій Protege. Ця 

онтологія може бути експортована у такі формати, як  RDF (RDF Schema), 

OWL та XML Schema. 

Висновки. В роботі проаналізовано проблеми, що пов’язані з 

інформаційною підтримкою дорадництва у сфері сільського господарства.  
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Запропоновано новий підхід до проблеми об’єктивного оцінювання 

компетентності в контексті нових інформаційно-комунікаційних 

технологій та використання й опрацювання інформаційних ресурсів  щодо  

кваліфікації потенційних працівників, компетенція яких формується в 

результаті безперервного процесу формального, неформального та 

інформального навчання.   

Запропонований підхід дозволяє на основі онтологічного опису 

профілю працівника (дипломів, сертифікатів, описів раніше виконаних 

проектів, робіт, відомостей щодо  організації) визначати рівень його 

компетентності для отримання посади в агротехнологічному секторі. 

Описується розроблена авторами роботи дорадча система AdvisOnt, 

яка базується на онтологічному поданні знань про компетенції, вакансії, 

навчальні курси та профілі користувачів, призначена для розробки 

рекомендацій щодо працевлаштування або подальше набуття необхідних 

компетенцій. AdvisOnt розширює функціонал традиційних дорадчих 

систем шляхом валідації результатів неформального і інформального 

навчання та потребує застосування зовнішніх онтологічних баз знань як 

джерела інформації щодо різних елементів дорадчої діяльності. 
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СИСТЕМА АНАЛІЗУ ІНДИКАТОРІВ РАННЬОГО 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОГІРШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

In this article, authors explore early warning indicators of legal entities' 

financial condition deterioration, the architecture of an indicator analysis 

system and operative principles of such system. A method for determining legal 

entities' financial condition degradation in early stages was developed. The 

developed system of early warning indicators analysis was described.  

Keywords:  Early warning indicators, legal entities, financial condition, 

bank.  

 

Впродовж 2020-2021 років у світі спостерігається зростання 

кризових явищ, пов’язаних з розповсюдженням коронавіруса. Банкрутують 

малі та середні підприємства. На рівні держави виникають питання 

підтримки малого та середнього бізнесу, на рівні банків виникають 

питання погіршення платоспроможності їхніх позичальників. 

Актуальним стає питання посилення контролю за діяльністю 

позичальників. Постає завдання розробки системи аналізу індикаторів 

раннього попередження погіршення фінансового стану юридичних осіб та 

принципів функціонування такої системи.  
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Кредитоспроможність, в загальному випадку — це рівень оцінки 

позикодавцем можливості клієнта виконати прийняті боргові 

зобов'язання [1]. Саме рівень кредитоспроможності клієнта визначає 

кінцеве рішення про схвалення або відмову в кредиті.  

Кредитний ризик — це ризик того, що позичальник може не мати 

можливості виконати свої зобов’язання за умовами кредитного 

договору [2]. Для визначення і мінімізації кредитних ризиків 

використовується технологія кредитного скорингу, що використовує 

коефіцієнти у системі балів для класифікації потенційних позичальників за 

рейтингом їх кредитоспроможності.  

Для винесення ж кінцевого рішення щодо фінансової спроможності 

клієнта, використовуються спеціальні системи оцінки граничних значень 

скорингових показників. В загальному випадку, їх називають системами 

аналізу індикаторів раннього попередження погіршення фінансового стану 

боржників. 

Вимоги до індикаторів раннього попередження 

Джерело даних для вибору ІРП – система фінансових показників, 

які щоквартально розраховують на основі фінансової звітності боржників-

юридичних осіб.  

Ці показники уключають рекомендовані Положенням про 

організацію процесу управління проблемними активами в банках України 

НБУ №97 від 18 липня 2019 року кількісні індикатори раннього 

попередження для боржників-юридичних осіб [3]:  

–  співвідношення неопераційних активів до загальних активів;  

–  загальне зростання заборгованості боржника перед банками; 

–  співвідношення загального боргу до активів боржника;  

–  співвідношення прибутку до процентних витрат;  

–  співвідношення чистого боргу до скоригованого прибутку. 
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Підготовка даних 

Відбирають боржників, що зазнали перший дефолт не пізніше 

контрольної дати. Від дати першого дефолту послідовно збирають вісім 

квартальних фінансових звітів кожного боржника.  

Відбирають боржників, що не зазнавали першого дефолту. Від 

останньої дати, коли боржник мав заборгованість, послідовно збирають 

вісім квартальних фінансових звітів.  

Перевірка якості даних 

Процедури розрахунку фінансових показників, розв’язують задачу 

невизначеності розрахунків у випадках, наприклад, від’ємного капіталу, 

відсутності даних, нульового прибутку тощо.  

Такі процедури можуть призводити до появи в даних значної 

кількості однакових значень: «-1», «0» або «1». Така ситуація не дає змогу 

розрізняти потенційно поганий фінансовий стан боржника від гарного.  

Тому фінансові показники із часткою однакових значень («-1», «0» 

або «1») більше 15% не можуть бути претендентами, для включення їх до 

системи індикаторів раннього попередження, та відкидаються. 

Опрацювання  сигналів індикаторів раннього попередження 

 Шукають такі фінансові показники, які можуть свідчити про 

потенційні проблеми за один рік, до першого дефолту боржника.  

Сигналом є перетинання, показником, встановленого граничного 

значення (порогу), для показників типу: 

− «чим менше, тим гірше» перетинання «згори вниз»;  

− «чим більше, тим гірше» перетинання «знизу вгору».  

Позитивним сигналом вважають безперервний сигнал, який існує 

впродовж всього перед-дефолтного періоду (4 сигнали) (Рисунок. 1).  

Негативним сигналом вважають відсутність сигналу або його 

переривчастість впродовж перед-дефолтного періоду (сигналів < 4). 
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Рис. 1 – Приклад сигналу ІРП типу «чим більше, тим гірше» 

 

Логістична модель 

На історичних даних банку, будується логістична модель 

залежності фінансових показників до дефолту позичальника. 

Відповідно до моделі, решту фінансових показників перевіряють на 

монотонність (Рисунок. 2).  

 
Рис. 2 –  Перевірка на монотонність поведінки фінансових показників 
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Щоб позбавитися подвійного використання фінансових показників, 

у систему ІРП не включають показники, які увійшли до логістичної моделі. 

Надалі залишають показники, що мають модуль коефіцієнта 

кореляції |ρ| менше ніж 0,7: 

− Чистий борг / Скорегований прибуток. Чим більше, тим гірше.  

− Динаміка активів. Чим менше, тим гірше.  

− Грошовий потік / Борг. Чим менше, тим гірше.  

− Оборотність активів. Чим більше, тим гірше. 

Метрики матриці помилок для визначення граничних значень ІРП 

Так як основною задачею ІРП є визначення саме проблемного 

позичальника, то і ключовими метриками будуть: 

− показник точності класифікаційної моделі (ACC) – це опис 

систематичних помилок, міра статистичної упередженості;  

𝐴𝐶𝐶 =  !"!!"
!"!!"!!"!!"

; 

− загальна помилка неправильної специфікації (TME) – визначає 

загальну кількість помилок моделі;  𝑇𝑀𝐸 =  𝐹𝑁𝑅 + 𝐹𝑃𝑅; 

− бал Купера (Kuiper's score) – оцінка що визначає різницю між 

часткою правильно визначених потенційно проблемних клієнтів і 

неправильно визначених;  𝐾𝑆 =  𝑇𝑃𝑅 − 𝐹𝑃𝑅. 

Перевагу мають такі порогові значення, коли екстремальні значення 

набувають одночасно кілька метрик, та із максимальним значенням ACC 

або близьким до максимального. Проте не менше ніж 0,7. 

Приклад визначення порогового значення ІРП 

Фінансовий індикатор (Fi11) - «Операційний грошовий 

потік/Фінансові витрати», типу «чим менше, тим гірше» . 

При порозі 0,033  одночасно набувають (Рисунок. 3): 

− максимуму метрики: «точність класифікаційної моделі» ACC та «бал 

Купера» KS; 
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− мінімуму метрика «загальна помилка неправильної специфікації» 

TME. 

 
Рис. 3 – Схема визначення граничних значень ІРП 

 

Подальші кроки роботи з системою раннього попередження 

Сигнали ІРП розраховують щоквартально.  

Інформація про сигнали надається аналітикам кредитної служби та 

служби адміністрування / моніторингу, з метою отримати підтвердження, 

або спростовування сигналів, про погіршення фінансового стану боржника 

та застосування у разі необхідності суджень.  

Тестування підходу  відбувається впродовж наступних двох 

кварталів після створення системи раннього попередження. У разі 

необхідності, внесення корекцій. 
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АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РАДІОЛІНІЙ 5G 

В ДІАПАЗОНІ ВКРАЙ ВИСОКИХ ЧАСТОТАХ 

 

Наведені результати аналізу існуючих моделей управління 

використання енергетичного потенціалу радіоліній IR-UWB сигналів  в 

діапазоні вкрай високих частотах. Для підвищення ефективності 

управління енергетичним потенціалом радіоліній терагерцового діапазону 

для 5G запропоновані принципи розробки інфраструктури передавально-

приймальних систем в діапазоні вкрай високих частотах на базі 

алгоритмів машинного навчання із врахуванням параметру 

енергозбереження. 

Ключові слова: радіолінії терагерцового діапазону, алгоритми 

машинного навчання, управління енергетичним потенціалом радіоліній. 

The results of the analysis of existing control models for the use of the 

energy potential of IR-UWB radio lines in the extremely high frequency range 
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are presented. To increase the efficiency of managing the energy potential of 

terahertz radio lines for 5G, the principles of developing the infrastructure of 

transmitting and receiving systems in the extremely high frequency range based 

on machine learning algorithms taking into account the energy saving 

parameter are proposed. 

Keywords: terahertz lines, machine learning algorithms, energy potential 

control of radio lines. 

 

Постановка наукової проблеми в загальному вигляді. Розвиток 

мереж 5 G/ІоТ і подальше збільшення щільності малих стільників і точок 

доступу веде до необхідності приділяти суттєвої увагу каналу радіозв'язку 

між точкою доступу і мережею Інтернет. У багатьох випадках, 

використання проводового з'єднання для організації подібного каналу 

зв'язку недоцільно з економічних причин. У цих умовах, бездротове 

з'єднання, що працює в терагерцевому діапазоні частот, може служити 

відповідною альтернативою. Терагерцовий діапазон частот є привабливим 

ресурсом для побудови високошвидкісних бездротових мереж зв'язку. При 

роботі в терагерцевому діапазоні частот, смуга пропускання шириною в 

кілька сотень гігагерц забезпечує високу ємність мережі зв'язку, в той час 

як висока несуча частота дозволяє істотно зменшити розмір приймально-

передавального обладнання. Останнє, в свою чергу, веде до можливості 

створювати більш компактні пристрої зв'язку і економніше витрачати 

заряд батареї та відповідно підвищувати енергозбереження. У той же час, 

використання терагерцового діапазону частот вносить певні складнощі в 

роботу мереж зв'язку, зокрема, пов'язані з необхідністю враховувати 

швидке ослаблення терагерцового сигналу при розповсюдженні в 

середовищі, ефект молекулярної абсорбції, а також ефект від використання 

спрямованих антен. У зв'язку з цим, пропонується побудова мережі зв'язку 

5G / IoT / М2М з використанням великої кількості малих стільників, що 
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працюють на частотах в декілька десятків і сотень гігагерц. Подібні точки 

доступу можуть бути розміщені практично де завгодно: в коридорах і 

приміщеннях, зовні на рогах будинків, ліхтарних столах та інших об'єктах. 

Одночасно передбачається, що канал радіозв'язку між малим стільником і 

ядром мережі буде організований за допомогою системи зв'язку, що 

працює в діапазоні вкрай високих частотах. Для цього пропонується 

використання антенних комплексів, які формують діаграму високою 

спрямованістю на обох кінцях з'єднання, а також точне взаємне 

позиціонування приймачів для досягнення найкращої якості сигналу між 

ними. При цьому національними регуляторами багатьох країн були 

визначені терагерцеві діапазони частот і встановлені обмеження на 

спектральну потужність випромінювання надширокосмугових (НШС) 

сигналів для їх неліцензованому використання. В силу обмежень на 

спектральну щільність дальність випромінювання НШС пристроїв зв'язку 

становить 10-50 м, тому основні області застосування НШС зв'язку - це 

бездротові мережі зв'язку та бездротові сенсорні мережі малого радіусу дії 

(локальні і персональні мережі). Для того щоб розширити сферу 

застосування технології НШС терагерцового зв'язку, необхідно збільшити 

дальність дії приймально-передавальних пристроїв в режимі «точка-

точка».  

Формулювання мети дослідження й обґрунтування його 

актуальності. Один з відомих шляхів подолання проблеми підвищення 

енергетичних характеристик НШС систем, запропонований Х.Ф. 

Хармутом в роботі [1], являє собою використання резонансних 

випромінювачів і селективних приймачів періодичних хвиль. Суть 

пропозиції полягає в тому, щоб за допомогою ліній затримки і 

підсилюючих елементів домогтися, щоб кожен черговий сигнал з 

періодичної послідовності НШС імпульсів, потрапляючи в область 

збудження антени, опинявся синхронним і синфазних з попередніми 
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сигналами. У цьому випадку можливо підсумовування енергії прийнятих 

імпульсів і випромінювання практично всієї підведеної до випромінюючої 

антени енергії так само, як і в резонансному коливальному контурі і 

резонансної антени. Незважаючи на високий потенціал, така ідея до сих 

пір не реалізована на практиці.  

Додаткова ємність мережі 5G, яка стане доступна після розміщення 

малих стільників в діапазоні вкрай високих частотах з високою щільністю 

покриття, уможливить підтримку критично важливих додатків мобільного 

зв'язку, таких як нові сервіси Інтернету речей. Оскільки нова технологія у 

рамках архітектури 5G NR забезпечує підтримку зв'язку у терагерцового 

діапазону, необхідно додаткові дослідження особливостей організації 

з'єднань в діапазоні вкрай високих частотах [2], включаючи блокування 

передачі невеликими об'єктами через більш коротких довжин хвиль, 

підвищений рівень загасання сигналу в каналі зв'язку і т.д . Ці ефекти 

призводять до падіння рівня потужності на приймальній стороні і, тим 

самим, роблять з'єднання в діапазоні вкрай високих частотах менш 

надійними. Як наслідок, ущільнення стільникового інфраструктури 

статично малими стільниками в діапазоні вкрай високих частотах може 

бути доповнено рухливими вузлами мобільного зв'язку, що призводить до 

збільшення надійності встановлення з’єднання. Для організації роботи 

мережі в діапазоні вкрай високих частотах з підвищеною надійністю 

можливе використання одночасного підключення або багатозв'язности 

(multi-connectivity) абонентського терміналу, коли він з'єднаний з двома і 

більше стільника одноразово.  

Виклад поставленого завдання. Таким чином, ускладнення та 

ущільнення технічної інфраструктури мережі радіодоступу при 

використанні систем в діапазоні вкрай високих частотах призводить до 

зростання кількості ступенів свободи для конфігурації мережі з токи зору 

надання різних сервісів. Однак більша кількість ступенів свободи 
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спричиняє вищу складність управління процесом функціонування 

технічної інфраструктури, у зв’язку із зростанням кількості 

взаємопов'язаних параметрів [3]. Зростання кількості ступенів свободи 

також ускладнює використання класичних аналітичних методів 

оптимізації, оскільки більшість оптимізаційних задач в управлінні 

гетерогенною інфраструктурою мережі мобільного зв’язку є NP- 

складними з точки зору обчислень. Розвиток алгоритмів обробки великих 

даних та методів штучного інтелекту дав поштовх для нового напрямку 

наукових досліджень, який пов’язаний із інтелектуальними методами 

оптимізації мережної та технічної інфраструктури. Інтелектуальні методи 

використовують методологію пошуку кращих рішень, шляхом вивчення 

закономірностей певних характеристик мережі мобільного зв’язку.  

Однак, тепер постає питання про переосмисленні поточної концепції 

побудови мереж та радіокомплексів безпровідного зв’язку  із 

використанням технологій в діапазоні вкрай високих частотах. З точки 

зору авторів, є ряд рішень, які мають  перспективу значно підвищити 

ефективність при їх поєднанні з елементами штучного інтелекту. До них 

відносяться - методи приймання багатопроменевих сигналів, методи 

побудови та алгоритми формування та обробки сигналів у 

багатопозиційних системах зв’язку та ін. [2,3]. 

На основі проведеного аналізу робіт дотичних по тематиці наукового 

дослідження встановлено, що більшість із наукових праць орієнтовані на 

управління використання енергетичного потенціалу радіоліній IR-UWB 

сигналів терагерцового діапазону із використанням статичних алгоритмів. 

Також є роботи, які зосереджені на використанні інтелектуальних 

алгоритмів управління використання енергетичного потенціалу радіоліній 

в основному із використанням нейронних мереж чи із використанням ML 

алгоритмів [4]. Загалом ці роботи доповнюють одні одного та розв’язують 

спільне науково - практичне завдання управління використання 
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енергетичного потенціалу радіоліній. Проте рішення, запропоновані в них, 

залишаються окремими підходами і не можуть гарантувати забезпечення 

необхідних мережевих параметрів, які вимагаються мережі 5G/6G. Крім 

того, практично жодні із наукових праць не розглядає механізму 

забезпечення збору даних для тренування відповідних моделей 

інтелектуальних алгоритмів управління використання енергетичного 

потенціалу радіоліній IR-UWB сигналів ТГц діапазону. 

Таким чином на теперішній час доведено, що використання 

інтелектуальних алгоритмів управління використання енергетичного 

потенціалу радіоліній IR-UWB сигналів в діапазоні вкрай високих частотах 

можуть забезпечити досягання сучасних параметрів обслуговування 

передавально-приймальних пристроїв IR-UWB багатопроменевих 

сигналів. 

На основі проведеного аналізу також виділено ряд недоліків 

існуючих моделей управління використання енергетичного потенціалу 

радіоліній IR-UWB сигналів в діапазоні вкрай високих частотах, зокрема: 

- відсутня інфраструктура, яка забезпечує необхідну роботу 

інтелектуальних алгоритмів управління використання енергетичного 

потенціалу радіоліній IR-UWB сигналів в діапазоні вкрай високих 

частотах; 

- існуючі методи використовують типи нейронних мереж, які є 

неоптимальними для роботи із радіолініями IR-UWB сигналів в діапазоні 

вкрай високих частотах. 

ВИСНОВОК. Таким чином, неухильне зростання різноманітності та 

обсягів інформаційних потоків в телекомунікаційних радіомережах, 

спонукають до розв’язання науково-практичного завдання розробки 

інфраструктури передавально-приймальних систем терагерцового 

діапазону для забезпечення ефективного управління радіоліній IR-UWB 

сигналів в діапазоні вкрай високих частотах на базі алгоритмів машинного 
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навчання із врахуванням параметру енергозбереження. Для рішення 

поставленої задачі з підвищення ефективності управління енергетичним 

потенціалом радіоліній терагерцового діапазону з використанням методів 

штучного інтелекту представляє інтерес комплексне (комбіноване) 

застосування: 

- методів прийому багатопроменевого сигналу; 

- принципів побудови та алгоритмів формування та обробки сигналів 

у багатопозиційних системах зв’язку; 

- методів штучного інтелекту та машинного навчання. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СТРУКТУРА 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

У роботі представлено результати дослідження структури 

інформаційного середовища, виділено її компоненти та особливості їх 

взаємодії.  

Ключові слова: інформаційне середовище, інтелектуальні 

інформаційні технології, інформаційні ресурси. 

The paper presents the results of the research structure of the information 

environment, highlights its components and features of their interaction. 

Keywords: information environment, intelligent information technologies, 

information resources. 

 

Сучасний етап формування інформаційного суспільства (ІС) 

характеризується розвитком інтелектуальних інформаційних технологій 

(ІІТ). Завдяки поширенню в інформаційному суспільстві ІІТ радикально 

змінюється технологічна компонента ІС. Використання даних технологій 

істотно полегшує доступ до інформації, засобів її обробки і, відповідно, 

розширює коло споживачів інформації, що є одним з головних умов 

побудови інформаційного суспільства. Специфіка інформаційного 

суспільства, яке розвивається, пред’являє дуже високі вимоги до темпів 

поширення нових знань. Для цього потрібні високоефективні технології 

вилучення знань експертів та подання їх в доступному цифровому вигляді 
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- це перший клас ІІТ, які бажано використовувати в ІС. Другий клас ІІТ - 

це технології, що дозволяють подолати просторові і тимчасові обмеження, 

забезпечити доступ до інформації і знань і можливість міжособистісних 

комунікацій незалежно від місця знаходження суб’єкта в будь-який 

момент часу. Третій клас ІІТ - технології, що забезпечують взаємодію 

розподіленої структури ІС з віддаленими учасниками процесу, можливість 

реалізації активних методів моделювання і інтенсивної взаємодії 

суб’єктів[1,2]. 

Саме ІС є феноменом, де об'єднуються всі три зазначених класу ІІТ, 

взаємно доповнюючи один одного і створюючи умови постійного доступу 

до інформації і знань, які інтенсивно оновлюються. В рамках ІС 

продукуються інформаційні ресурси і знання учасників спільноти, а також 

продукуються і піддаються експертизі інформаційні ресурси, призначені 

для широкого доступу, здійснюється якісна обробка інформації - 

визначається її актуальність і цінність. Інформаційна компонента 

розширюється за рахунок включення цифрових ресурсів з необмеженим 

доступом, тому що відсутні просторові і тимчасові обмеження. 

Перелік сервісів, що надаються ІС, дає можливість доступу до 

інформаційних ресурсів, обміну повідомленнями з використанням 

існуючих комунікацій, участі в загальних дискусіях (веб-форум), пошуку 

інформації, відповідно запиту, організації колективної (спільної) 

діяльності. Технічна платформа сервісного обслуговування повинна 

базуватися на системному програмному забезпеченні, що включає 

різноманітні Інтернет-послуги. 

В якості внутрішнього системоутворюючого фактора ІС можна 

розглядати її інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру, що 

забезпечує: взаємодоповнення елементів; інформаційний обмін; 

функціональні зв'язки, в тому числі, і між учасниками ІС при спільному 
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вирішенні завдань. Зовнішнім системоутворюючим фактором ІС є потреба 

соціуму, тобто суспільства (соціальне замовлення). 

Слід зазначити, що під впливом соціально-економічних умов, а саме, 

активного процесу побудови інформаційного суспільства, і з появою ІІТ, 

ІС в даний час істотно розширює свої функціональні можливості і, 

відповідно, кількість реалізованих процесів. В першу чергу це відбувається 

за рахунок широкого поширення віртуальних підприємств і необхідності 

спільного вирішення професійних завдань поза просторових і часових 

обмежень. У свою чергу розглянуті вище класи ІІТ, що знайшли своє 

інтенсивне застосування в ІС, надають ефективні засоби для створення 

уніфікованого представлення інформації і, отже, вирішення 

найрізноманітніших професійних завдань, долаючи просторові, тимчасові і 

мовні обмеження [3,4]. Таким чином, ІС акумулює в собі симбіоз взаємно 

доповнюючи один одного і взаємодіючих класів новітніх інформаційних 

технологій, математичних методів моделювання та засобів глобальних 

комп’ютерних комунікацій. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-РУЙНІВНИМ 

ВПЛИВАМ НА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ  

 

The material proposes a model of intrusion detection system (INV), which 

reflects the main processes that take place in the system in order to optimize the 

processes of anti-intrusion. Such processes in general can be represented as 

processes of allocation and use of resources that are allocated for the protection 

of information. The use of modeling techniques in ensuring the appropriate level 

of information security has led to the development of many formal security 

models, which helps to maintain the appropriate level of security of systems 

based on objective and indisputable postulates of mathematical theory. The 

application of the proposed model will allow to obtain current assessments of 

the state of information security, to provide additional time for the preparation 

and implementation of measures to respond to threats in order to enhance 

information security. 

Keywords: intrusion detection system, cyberattack, information system, 

threat, violator, model. 
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Процес розвитку та впровадження новітніх інформаційних 

технологій забезпечують безпрецедентні умови для накопичення і 

використання інформації, а також створюють фундаментальну залежність 

від їх нормального функціонування всіх сфер життєдіяльності суспільства 

та держави: економіки, політики, сфери національної та міжнародної 

безпеки тощо. Така залежність стає вразливим місцем у функціонуванні 

систем і об’єктів критичних національних інфраструктур і дає можливість 

негативно налаштованим елементам і угрупованням скористатися нею для 

реалізації протиправних дій у кібернетичному просторі шляхом порушення 

цілісності, доступності й конфіденційності інформації та нанесення шкоди 

інформаційним ресурсам і інформаційним системам. При цьому особливу 

занепокоєність викликає можливість застосування інформаційних 

технологій у кібернетичному просторі в інтересах здійснення військово-

політичного та силового протиборства, тероризму та проведення 

хакерських атак. Експерти передбачають, що в прийдешньому році 

повністю зміниться структура кібероперацій і те, як вони проводяться. 

Вони стануть більш непомітними для систем виявлення і фаєрволом. 

Аналіз робіт, що ведуться в даній області, показує, що зазначена проблема 

потребує подальшого вивчення як з точки зору побудови адекватних 

математичних моделей предметної області, так і реалізації ефективних 

алгоритмів виявлення атак і прийняття рішень, що підтверджує 

актуальність досліджень в даній предметній області [1]. 

Основним засобом захисту інформаційних систем та мереж (ІС) від 

інформаційно-руйнівних впливів (втручань) у вигляді кібернетичних 

вторгнень (КВ) є системи виявлення та/або запобігання вторгненням 

(СВВ/СЗВ/СВА), основна задача яких зводиться до оперативної їх 

ідентифікації (встановлення відповідності між об’єктом і його 

ідентифікатором (унікальним атрибутом) та в ідеальному випадку 

ініціювання ефективного захисного сценарію щодо припинення факту 
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порушення конфіденційності, доступності та цілісності інформаційних 

ресурсів, сервісів. Практика застосування СВВ сформувала два напрямки 

протидії КВ: виявлення зловживань (Misuse detection) та виявлення 

аномалій (Anomaly detection). Перший підхід орієнтований на виявлення 

лише класифікованих (відомих) вторгнень на основі підходів 

синтаксичного порівняння відповідності структурних (сигнатур/патернів), 

інваріантних та кореляційних ознак виконуваного процесу (системи) з 

існуючою базою відомих шаблонів. Другий підхід, навпаки, зводиться до 

задачі виявлення невідомих КВ на основі знаходження набору ознак, який 

не відповідає очікуваній поведінці об’єкта (користувача/системи) – 

шаблони характеристик, які не задовольняють визначеному поняттю 

нормальної поведінки фіксуються як аномалії [2]. 

Сучасні системи виявлення вторгнень і атак ще далекі від 

ергономічних і ефективних, з точки зору безпеки рішень. Підвищення 

ефективності ж слід ввести не тільки в області виявлення зловмисних дій 

на інфраструктуру захищених об'єктів інформатизації, але і з точки зору 

повсякденної експлуатації цих засобів, а також економії обчислювальних 

та інформаційних ресурсів власника даної системи захисту. 

Якщо говорити безпосередньо про модулі обробки даних, то, кожна 

сигнатура атаки в системі обробки інформації про атаку є базовим 

елементом для розпізнавання більш загальних дій – розпізнавання фази 

атаки (етапи її реалізації). Саме поняття сигнатури узагальнюється до 

деякого вирішального правила. А кожна атака навпаки розбивається на 

набір етапів її проведення. Чим простіша атака, тим простіше її виявити і 

більше з'являється можливостей щодо її аналізу.  

На сьогодні системи виявлення вторгнень і атак зазвичай являють 

собою програмні або апаратно-програмні рішення, які автоматизують 

процес контролю подій, що відбуваються в інформаційній системі або 

мережі, а також самостійно аналізують ці події в пошуках ознак проблем 
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безпеки. Оскільки кількість різних типів і способів організації 

несанкціонованих проникнень в чужі мережі за останні роки значно 

збільшилася, системи виявлення атак (СВА) стали необхідним 

компонентом інфраструктури безпеки більшості організацій.  

Модель систем виявлення вторгнень (СВВ) повинна відображати 

основні процеси, які протікають в системі з метою оптимізації процесів 

захисту інформації. Такі процеси в загальному вигляді можуть бути 

представлені як процеси розподілу і використання ресурсів, які 

виділяються на захист інформації. Сьогодні існує велика кількість засобів 

та способів забезпечення захисту інформації, що обробляються в ІС. 

Удосконалення СВВ потребує побудови моделі протидії порушенням 

захищеності інформації в ІС, враховуючи системний характер впливу на ІС 

різних за характером, місцем застосування та фізичною природою загроз. 

Використання методів моделювання при забезпеченні належного 

рівня захищеності інформації призвело до розробки множини формальних 

моделей безпеки, що сприяє підтримання належного рівня захищеності 

систем на основі об’єктивних і незаперечних постулатів математичної 

теорії [3]. 

Метою моделювання в системі забезпечення безпеки ІС є побудова 

моделі, яка враховувала б найбільшу кількість чинників впливу й 

дозволяла б розраховувати ймовірність виникнення вразливості та 

реалізації загрози, обчислювати час реалізації загрози і можливі збитки, 

визначати ефективність упровадження засобів захисту та стан захищеності 

системи.  

Основою побудови моделі є опис об’єктів у вигляді сукупності 

елементів, пов’язаних між собою певними відносинами. Моделі опису атак 

[3]: етапна модель – розглядає атаку як послідовність декількох 

ізольованих етапів, не надає можливості оцінювання успішності кожного 

етапу; дерева атаки – надає велику ступінь деталізації і можливість 



230	

введення оцінок за деякими критеріями, але, не може бути використана для 

моделювання атак, оскільки не забезпечує засобів динамічного 

моделювання, включення в модель умов зовнішнього впливу та не 

забезпечує вибору наступного етапу на підставі результатів попереднього; 

графова модель – призначена для оцінювання складності порушення 

безпеки ІС, враховує поточні значення параметрів ІС та передбачає аналіз 

умов, необхідних для реалізації атаки [12-13].  

Захищеність ІС характеризує ступінь адекватності механізмів 

захисту інформації, які реалізовані в ІС, ризиків, що існують в середовищі 

та загрози безпеці. Взаємодію загроз, ресурсів ІС та СВВ описує 

узагальнена типова модель процесу захисту з повним перекриттям загроз 

[4], яку представлено на рис. 1. 
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Рис. 1 – Типова модель процесу захисту інформації з повним перекриттям 

 

В даній моделі вважається, що кожній загрозі СВВ протистоїть 

певний механізм захисту. Побудована за таким принципом СВВ не 

дозволяє впливати загрозам на області, які захищаються. Основним 

положенням захисту з повним перекриттям є теза про те, що ІС повинна 

мати хоча б один засіб захисту (ЗЗ) на кожному можливому шляху впливу 

загроз на ресурси ІС. Дану модель доцільно використовувати в поєднанні з 

іншими типами моделей СВВ. При синтезі систем забезпечення безпеки в 
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ІС такий підхід дозволяє мінімізувати витрати ресурсів ІС для 

забезпечення заданого рівня захищеності інформації. 

Можливість здійснення визначеної загрози по відношенню до 

конкретного об’єкта представляє собою уразливість СВВ. На практиці під 

уразливістю розуміють не саму можливість здійснення атаки, а ті 

властивості СВВ, які сприяють здійсненню атаки, або потенційно можуть 

бути використані. Розглянутий  підхід не розкриває зв’язків у самій СВВ, 

не дозволяє адаптувати СВВ в режимі реального часу в залежності від 

реалізованих атак та не враховує впливів загроз, про які ще відсутні будь-

які відомості. Розглянуті моделі повинні використовуватися на етапі 

проектування систем захисту інформації, коли ще не сформована 

архітектура системи, і необхідно дати попередню оцінку ефективності 

СВВ, яка проектується. 

З метою ефективного функціонування СВВ та урахування 

особливостей обробки інформації засобами ІС висунемо множину вимог: 

робота в режимі реального часу; врахування загроз характерних ІС; 

адаптивне функціонування системи захисту інформації з самоорганізацією; 

децентралізація управління та ієрархічно-розподільча структура; 

збільшення достовірності та повноти прийняття управлінського рішення; 

зменшення математичної складності та ресурсної обтяжливості методів, 

простота побудови математичної моделі оцінки впливу загроз на стан 

захищеності. 

На основі проаналізованих уразливостей ІС обробки інформації  та з 

метою оцінки ефективності СВВ і оцінювання стану захищеності 

інформації, що в них циркулює, доцільно побудувати модель протидії 

порушенням захищеності інформації в ІС. 

Сутність моделі полягає у зміні структури функціонування елементів 

моделі у порівнянні з вищезазначеним прикладом. На стан захищеності 

елементів ІС та ІР в цілому впливає в певний момент часу множина 
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зовнішніх і внутрішніх загроз  які направлені на порушення цілісності, 

доступності, конфіденційності  елементів СВВ та ІС або проведення 

деструктивного впливу на програмну, апаратну, інформаційні складові 

самої системи. Також на стан захищеності ІС впливає множина механізмів 

захисту, які реалізовані в ІС та направлені на забезпечення безпеки. У ІС 

механізми захисту реалізуються на основі алгоритмів навчання з учителем 

на етапі розробки самої ІС, та алгоритму навчання без учителя, якій 

реалізується у процесі функціонування ІС. Саме перетин зазначених 

множин та наявність інструментів захищеності ІС в цілому визначає 

поточний стан захищеності самої ІС. Що в свою чергу дозволяє 

запропонувати управлінське рішення для підтримки належного стану 

безпеки та визначити механізми протидії на кожну окрему загрозу 

виходячи із цільової функції або мети управління безпекою. 

Відомі підходи до оцінювання захищеності ІС та її складових 

використовують схожі методики багатовимірного порівняльного аналізу, 

які в основному ґрунтуються на методах таксономії з елементами 

факторного аналізу. При цьому результати застосування методик залежать 

від кваліфікації виконавця внаслідок помітної частки суб’єктивізму та 

функціональних особливостей моделей. 

Для зменшення обсягу вхідних даних для оцінювання стану 

захищеності ІС і підвищення об’єктивності і оперативності пропонується 

здійснити визначення порядку математичного аналізу вхідних даних, 

якими виступають оцінки захищеності ІС, з метою визначення стану 

захищеності інформації в цілому. Математичний апарат оцінки має бути 

гнучким до переліку загроз безпеці інформації та параметрів атак за умови 

забезпечення оперативного оцінювання поточного стану захищеності ІС. 

За таких умов важливою є вимога забезпечення працездатності 

формальних методів за короткими обмеженими вибірками про стан 

захищеності. 
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В основу алгоритмів розпізнавання станів захищеності ІС покладено 

спеціальний метод пошуку вирішуючого правила, який базується на 

побудові розділяючої гіперплощини. Отже, зміна стану захищеності 

інформації як процес протікає в певній фізичній системі, яка не може бути 

представлена детермінованою системою. 

Запропонована модель протидії порушенням захищеності інформації 

в ІС на відміну від подібних існуючих на сьогодні моделей, які призначені 

для оцінювання впливів можливих атак і загроз різного рівня та прийняття 

обґрунтованого рішення щодо реалізації СВВ ІС, надає можливість 

оперативно оцінювати поточний стан захищеності ІС за умов забезпечення 

працездатності формальних методів за короткими обмеженими вибірками 

про параметри засобів захисту ІС та параметри загроз, що впливають на 

елементи ІС. Застосування запропонованої моделі дозволить отримувати 

поточні оцінки стану захищеності інформації, надати додатковий час на 

підготовку та проведення заходів реагування на загрози з метою посилення 

безпеки інформації. 
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МЕТОД «ПІСОЧНИЦЬ» – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ  

ПРОТИДІЇ АТАКАМ «0»-ДНЯ 
 

Zero-day attack is a term that refers to vulnerabilities that have not been 

eliminated, as well as malware against which protective mechanisms have not 

yet been developed. The term itself means that the developers had 0 days to fix 

the defect: the vulnerability or attack becomes publicly known before the 

software manufacturer (software) issues bug fixes (potentially the vulnerability 

can be exploited on running copies of applications without the ability to protect 

against it). During the zero-day period, hackers are provided with the best 

conditions and opportunities for attacks: the absence of anti-virus signatures 

and available fixes, the exploit is ready. 

Keywords: zero-day attack; exploit; vendor; information protection; 

sandbox technology. 

 

Зростання кількості та рівня складності різноманітних ІТ послуг, 

підвищення технологічного рівня кібернетичних атак на державні і 

суспільні інформаційні ресурси формують нові завдання для системи 

виявлення і попередження інцидентів. Клас кібернетичних атак «0 дня» 

один з найяскравіших прикладів використання розвинених інформаційних 

технологій з метою порушення властивостей інформаційної системи та 

втрати відповідних ресурсів [2]. 

На даний момент багато кіберзлочинців фокусують свої зусилля саме 

на виявленні невідомих вразливостей в програмному забезпеченні (ПЗ). Це 

обумовлено високою ефективністю використання вразливостей, що, в 
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свою чергу, пов’язано з двома факторами – високим поширенням 

вразливого ПЗ (саме таке програмне забезпечення, як правило, атакують) 

та деяким часовим проміжком між виявленням вразливості компанією-

розробником ПЗ і випуском відповідного оновлення для виправлення 

помилки (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Розвиток подій при атаці нульового дня 

 

Спочатку кібер-злочинці виявляють вразливість в системі. Через 

деякий час вони випускають експлойт – комп’ютерну програму, яка являє 

собою фрагмент програмного коду або послідовність команд, які 

використовують вразливості в ПЗ і використовуються для проведення 

атаки на обчислювальну систему. Через певний час вендор виявляє 

вразливість, про що стає відомо широкій публіці. Таким чином, від 

моменту випуску експлойта до того часу, коли про вразливість стає відомо 

широкому загалу, може бути здійснена саме атака нульового дня. В 

подальшому атака може здійснюватися на відому вразливість доти, поки 

не буде встановлений патч від вендора. Період вразливості ПЗ, таким 

чином, перебуває в межах від виявлення уразливості хакерами до часу 

встановлення патчу у клієнтів вендором. 
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Час, якій проходить від виявлення шкідливого програмного 

забезпечення до випуску сігнатур може коливатись від декілька годин до 

декілька днів. 

У період нульового дня кіберзлочинцям надаються найсприятливіші 

умови і можливості для атак: відсутність антивірусних сигнатур і 

доступних виправлень, готовий експлойт. 

Саме такі атаки у більшості представляють собою так звані 

таргетовані (цільові) атаки. За статистикою «Лабораторії Касперського», 

частка цільових атак становить 1% від загального числа світових загроз, 

але, не дивлячись на низьку поширеність, цільові атаки завдають більше 

шкоди, ніж решта 99% загроз сукупно, щоразу збільшуючи цей 

антирекорд [2]. 

Для боротьби з атаками нульового дня не існує універсального 

рецепта, потрібно забезпечити захист на всіх рівнях, включаючи навчання і 

перевірку персоналу [3]. 

Умовна схема поведінки кіберзлочинця при проведенні атаки 

нульового дня може бути представлена наступним чином: кіберзлочинець 

здійснює збір інформації про уразливості в мережевій інфраструктурі, 

уразливості веб-серверу, можливості використання соціальної інженерії та 

інсайдерів і т.ін. Надалі кіберзлочинець знаходить точку вторгнення 

(наприклад через мережеву інфраструктуру чи персонал), після чого 

здійснює зараження і перехват управління системою. З часом, 

кіберзлочинець все далі і далі поширює свій вплив на систему, виявляючи 

цінні ресурси та здійснює їх викрадення. 

Таким чином, основним джерелом загрози є складність сучасних 

інформаційних технологій, які є надто відкритими і дозволяють 

використовувати технології найнесподіванішим чином. 

Технологія пісочниці визнана компанією Gartner (дослідницька та 

консалтингова компанія, що спеціалізується на ринках інформаційних 
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технологій [4]), як один із способів захисту від цілеспрямованих атак. Вона 

дає можливість дуже детально аналізувати код, виявляючи, в тому числі, 

спроби викликати переповнення буфера. Перевагою цієї технології захисту 

вважається можливість знайти зараження ще до того, як воно сталося, з 

аналізу можливого проведення коду в пісочниці, а також виявлення логіки 

роботи шкідливої програми. 

Компанії практично завжди мають активи,  які можуть бути цікаві 

для кіберзлочинця. Перш ніж вибрати і оновити шкідливий код для атаки, 

кіберзлочинець повинен визначити свої цілі. Якщо мова йде про 

таргетовану атаку, то попередньо проводиться аналіз систем безпеки 

обраної організації. Виходячи з отриманих даних про те, які засоби захисту 

вона використовує, кіберзлочинець створює загрозу нульового дня, здатну 

таку обійти. Виходячи з цього та того, що дані уразливості є основним 

трендом 2020 року в області інформаційної безпеки, тематика дослідження 

можливостей використання «пісочниць», як ефективного засобу протидії 

атакам «0»-дня є актуальною. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕТОДІВ В 

СИСТЕМАХ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ 

 

The material proposes the construction of a network attack detection 

system based on selected methods of data mining. Experimental studies have 

been conducted to confirm the effectiveness of the detected detection model for 

the protection of the distributed information network. They showed the high 

quality of detection of network attacks and proved the correctness of the choice 

of methods of data mining and the applicability of the developed techniques. 

Keywords: cyberspace, attack, information network, attack detection 

systems, data mining methods. 

 

Розвиток обчислювальних засобів та інформаційних технологій 

призводить до автоматизації різних процесів практично у всіх сферах 

життя суспільства: збільшуються обчислювальні потужності комп'ютерних 

засобів, удосконалюються технології мережевої взаємодії, змінюються 

формати і вимоги до побудови інформаційних систем. Слідом за 

розвитком інформаційних технологій з не меншою швидкістю з'являються 

нові загрози інформаційній безпеці, тому проблема захисту інформації 

залишається ключовим напрямком наукових досліджень. 

Протягом останніх двох років форми і методи проведення кібератак 

постійно змінювалися та удосконалювалися. Виявлення реальних джерел 
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кібернетичних вторгнень є вкрай складним у зв’язку з широким 

застосуванням атакуючими методів багаторазової переадресації, підміни 

адрес та інших способів запобігання ідентифікації.  

Значно зменшилась кількість кібератак з використанням бот-мереж 

типу “розподілена відмова в обслуговуванні (DDoS-атака)”. Водночас 

зросла кількість інцидентів кібернетичної безпеки з використанням 

автоматизованих кібератак та методів соціальної інженерії. Характерною 

особливістю таких кібератак є маскування електронного листа під 

офіційного, написаного таким чином, що спонукає користувача відкрити 

лист, завантажити та запустити інфікований файл-вкладення, тощо [1].  

Виходячи з викладеного, більшість нових кібератак, як правило, 

характеризується певною, хоча і незначною множиною ознак, 

притаманною уже класифікованим кібератакам, на основі яких вони 

створювалися. Кібератаки, що реалізують такий підхід є поліморфними 

формами раніше класифікованих вторгнень. Поліморфна кібератака 

(polymorphic attack) – кібератака, яка здатна змінювати свій вигляд 

(структуру) з кожним екземпляром. За часом проведення модифікації 

такий підхід поділяється на: модифікацію при ініціалізації – одноразово, 

перед запуском; модифікація “на льоту” (on the fly) – під час її виконання. 

У разі самомодифікації поліморфної кібератаки, частина її коду 

змінюється  (шифрування, генерація програмного сміття), зберігаючи 

первинний алгоритм неушкодженим (вектор та тіло кібератаки), в якому 

закладено основний програмний сценарій реалізації деструктивної 

діяльності на ресурси (послуги) ІС або мережі. Таким чином, виявлення 

такої кібератаки в режимі реального часу практично неможливо, що 

призводить до розробки сигнатури в подальшому для кожної її форми, а 

факт незмінності функціонального призначення тіла кібератаки, що 

реалізує її вектор дає підставу для виявлення кібератак нульового дня на 
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основі ідентифікації поліморфних модифікацій уже класифікованих 

вторгнень [2]. 

Аналіз наукових публікацій за даною тематикою показує позитивні 

результати при вирішенні даної задачі в умовах специфічних обмежень 

підходів, що використовують математичні моделі імунних систем, 

нейронних мереж та кінцевих автоматів, але вони не відповідають, в 

повній мірі, необхідним вимогам. Так, імунні системи та нейронні мережі 

не володіють властивістю верифікації, яка є однією з найголовніших для 

забезпечення належного рівня кібербезпеки на об’єктах критичної 

інфраструктури, оскільки для здійснення адекватних заходів 

адміністратором кібербезпеки, направлених на протидію втручанням в ІС, 

необхідно надати йому можливість інтерпретації поточної ситуації, а 

методи, що використовують модель кінцевих автоматів не володіють 

властивістю адаптації до змін умов функціонування.  

У зв’язку з цим, доцільно використовувати підхід до виявлення 

поліморфних кібератак, який ґрунтується на аналізі характерних ознак, 

згенерованих тілом та вектором кібератаки. При цьому тіло кібератаки та її 

вектор маскуються, але функціонально не змінюються з метою збереження 

інформаційно-руйнівного (деструктивного) сценарію.  

За таких умов перспективним підходом до вирішення задачі 

виявлення кібератак є застосування методів, які найбільш повно 

відповідають вимогам адаптації, верифікації та стійкості. 

Одним з ключових засобів захисту інформаційних систем є системи 

виявлення вторгнень (СВВ, Intrusion Detection System). Система виявлення 

вторгнень - це програма або програмно-апаратний засіб, призначений для 

виявлення фактів несанкціонованого доступу в обчислювальну систему 

або мережу. Системи виявлення вторгнень використовуються для 

виявлення різних видів шкідливої активності: мережевих атак проти 

безлічі сервісів; атак, спрямованих на підвищення призначених для 
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користувача привілеїв, неавторизованого доступу до важливих системних і 

призначеним для користувача файлів, а також дій шкідливого програмного 

забезпечення (комп'ютерних вірусів, троянів і черв'яків). Традиційні СВВ 

працюють за схожою з більшістю антивірусних засобів сигнатурної 

схемою і стикаються зі схожими проблемами, що й інші засоби захисту. 

Окремо необхідно відмітити СВА основаних на методах 

інтелектуального розподілу даних [3]. Серед яких слід виділити метод 

виявлення атаки з допомогою скритої марковської моделі. Скрита 

марковська модель представляє собою статистичну модель, де система 

моделюється як процес Маркова з невідомими параметрами. Задача методу 

полягає в оцінці скритих параметрів, що базуються на параметрах, які 

спостерігаються. Послідовності подій, зібрані з нормальних операційних 

систем, використовуються в якості навчальної вибірки для оцінки 

параметрів прихованої марковської моделі. Після навчання скритої 

марковської моделі ймовірнісні оцінки використовуються в якості 

порогових значень для ідентифікації мережевих аномалій в тестових 

даних. 

Наступним можна виділити виявлення атак за допомогою методів 

кластеризації. Методи кластеризації групують дані в кластери на підставі 

схожості об'єктів. Більшість методів кластеризації починається з вибору 

центральної точки для кожного кластера, а множина елементів 

розподіляється по кластерам. Після цього центри коригуються, а елементи 

перерозподіляються. Кластеризація дозволяє вивчити і виявити аномалії, 

не вимагаючи множини класів або типів аномалій, тобто для виявлення 

аномалій за допомогою методів кластеризації не виникає потреби в 

навчальній множині. Кластеризація досить широко застосовується для 

виявлення мережевих аномалій. 

Виявлення невідомих мережевих атак найчастіше будується саме на 

методах кластеризації. Однорідні групи зі схожими характеристиками або 
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кластери формуються шляхом розбиття набору елементів без будь-яких 

позначок. В системі вкрай важливо правильно визначити кластери, щоб 

максимально віддалити їх від викидів. Кінцева мета даних методів полягає 

у визначенні ступеня відхилення викидів від кластерів. За допомогою 

простого порівняння з пороговим значенням викиди з високим ступенем 

відхилення від кластерів позначаються як аномалії. 

Виявлення атак за допомогою методу опорних векторів. Даний метод 

є одним з найбільш популярних методів класифікації. Метод будує 

оптимальну гіперплощину в просторі характеристик: w×x - b = 0, що 

розділяє нормальні і аномальні елементи. У підсумку завдання можна 

звести до квадратичного програмування:  𝑚𝑖𝑛 ∥ 𝜔 ∥ 2𝐻/2 + 𝑐 𝜉!!
!!! , при 𝑐𝑖 

(𝑤𝑥𝑖-𝑏) ≥1-ξ𝑖, 1≤𝑖≤𝑁, де ξ𝑖 - величина помилки на об'єктах 𝑥𝑖. 

Параметр C є компромісом між точністю опису моделі, яка 

визначається величиною помилки 𝜉!!
!!!  і можливостями моделі до 

узагальнення тобто значенням межі 1/∥ 𝜔 ∥ 2𝐻   . 

Виявлення атак за допомогою генетичних алгоритмів. Генетичні 

алгоритми являють собою обчислювальну модель, засновану на принципах 

еволюції і природного відбору. При такому підході завдання, яке 

необхідно вирішити, перетворюється в середовище, яка використовує 

хромосомну структуру даних. Хромосоми розвивалися протягом багатьох 

поколінь, використовуючи такі операції, як вибір, рекомбінація і мутація. 

У задачі виявлення мережевих аномалій, хромосома для записів містить 

гени, що відповідають таким атрибутам, як сервіси, прапори, кількість 

звернень і т.д. 

Виявлення атак за допомогою правил нечіткої логіки. Нечіткі системи 

виявлення мережевих вторгнень використовують множину нечітких 

правил для визначення ймовірності конкретних або загальних мережевих 

атак. Нечітка множина може бути сформована для опису трафіку в 
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конкретній мережі. Нечіткі набори правил асоціації використовуються для 

опису нормальних і аномальних класів. Належність запису певному класу 

визначається за допомогою відповідної метрики. Нечіткі асоціативні 

правила формуються на основі звичайних навчальних вибірок. Тестований 

зразок класифікується як нормальний, якщо згенерований сукупністю 

правил показник буде вище певного порогового значення. Зразки з більш 

низьким показником вважаються аномальними.  

Системи виявлення вторгнень є одним з ключових компонентів 

комплексу засобів захисту інформації. Всі існуючі промислові СВВ і 

наукові розробки мають ті чи інші недоліки: обмежений спектр 

виявляються атак, складність адміністрування або створення профілю, 

висока обчислювальна складність, можливість застосування сучасної 

тренувальної бази. 

Питання вибору тренувальної бази з атаками не має простого 

рішення, тому що широко поширені бази даних містять багато в чому 

застарілі типи атак, а більш сучасні бази мають специфічну структуру, що 

вимагає складної попередньої обробки, і використовуються тільки 

окремими дослідниками, що перешкоджає порівнянні якісних показників 

результатів роботи. Багато з атак, представлені в базах даних DARPA і 

KDD застаріли і втратили актуальність, але представлені в них відомості 

все ще підходять при проведенні аналізу можливостей розроблюваних 

систем виявлення вторгнень. 

В рамках нашого дослідження були сформовані модулі виявлення для 

окремо взятих атак взятих з тренувальних баз даних KDD, які є найбільш 

складними для виявлення. Для більшості атак був отриманий результат в 

99,8% правильно класифікованих пакетів. Для подібних атак отримані 

однакові набори «базових» параметрів. При об'єднанні кількох атак одного 

типу в класи також досягається 99,8% розпізнавання, при цьому 

збільшується кількість опорних векторів. Процес тестування складався з 
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п'яти етапів. У першій частині тестування використовувалися 

багаторозрядні параметри трафіку, які добувають із заголовків IP і TCP 

пакетів. Всього використовувалося 16 базових параметрів, 8 для IP і 8 для 

TCP. Для значної частини атак було досягнуто 100% розпізнавання. На 

другому етапі, шляхом поділу багаторозрядних параметрів на кілька 

частин, кратних 8 бітам, число базових параметрів було збільшено до 28. В 

результаті аналогічного тестування для більшого числа атак було 

досягнуто 97,6% розпізнавання. У порівнянні з багаторозрядними 

параметрами збільшилася кількість опорних векторів, і велику роль став 

грати вибір даної матриці в методі головних компонент. 

Таким чином проведені експерименти показали високу якість 

виявлення мережевих атак і довели правильність вибору методів 

інтелектуального аналізу даних і застосовність вироблених методик. 

Застосування різних методів, можливість настройки внутрішніх параметрів 

і порогових значень дозволяють домогтися оптимального співвідношення 

продуктивності системи і точності розпізнавання атак в розподіленої 

мережі. 
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ПОБУДОВА МОДЕЛІ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 
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The methods and classification of forecasting based on time series are 

described. А regression model to predict website traffic is constructed. 
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На даний час в мережі Інтернет  існує  багато сайтів різного 

напрямку, які заполонили мережу. В наш час це гарний інструмент для 

розвитку власного бренду, реклами, продажів та іншого. Але існує дуже 

багато сайтів певного напрямку, які користувач не може побачити, 

оскільки по запиту користувача,  пошукова система може видати сайт на 

100-й сторінці, або на іншій, а як показало опитування, користувачі 

відвідують  максимум 10-у сторінку. Тому розвиток сайту є дуже 

актуальним в даний час, оскільки мережа розростається, кількість сайтів 

збільшується. 

Тому варто створювати прогноз, щоб відслідковувати розвиток 

сайту, а саме його відвідуваність за певний проміжок часу.  

В даній роботі  ми побудуємо модель прогнозування відвідуваності 

сайту та систему прогнозування на її основі.   За допомогою отриманої 

моделі методом часових рядів прогнозується відвідуваність сайту, де 

відвідуваність є частиною розвитку сайту. 
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Для прогнозування зібрано дані з власних сайтів за допомогою 

Google Analytics.  

Для створення прогнозу необхідно побудувати модель та обрати 

коректні методи. 

Для початку треба обрати класифікацію для методу. Оскільки є дві 

групи методів це інтуїтивний та формалізований, розглянемо який підійде 

саме для данного прогнозу [1]. Інтуїтивний підхід використовується, коли 

неможливо врахувати вплив зовнішніх факторів, оскільки важкий прогноз 

та немає чисельного характеру. Формалізований підхід використовується 

тоді, коли в прогнозуванні є чисельний характер, та вплив зовнішніх 

факторів можна описати математично [1].  Для даного прогнозу нам 

підійде формалізований метод, оскільки ми будемо відслідковувати скільки 

людей відвідують сайт за певний період часу, та побудуємо модель 

прогнозування. 

Розглянемо класифікацію моделі в формалізованому підході. Цей 

підхід включає в себе багато методів, а саме: 

● системно-структурні методи, 

● екстраполяційні методи, 

● методи випереджаючої інформації, 

● асоціативні методи. 

 Детальніше розглянемо кожний метод.  

Системно-структурний метод заснований на виявленні та аналізі 

структурного взаємозв’язка [1]. Складається з наступних методів: 

● морфологічного аналізу - метод заснований на матрицях 

характеристик прогнозування та з можливим перебором наступних значень 

та оцінкою цих значень,  

● методу мережевого моделювання - робиться прогноз на фактичних 

даних, враховує, які дії відбувалися в системі, а які дії заважали ції системі, 

де вихідним результатом буде опис системи з її станами, 
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● матричного методу - базується на основі матриць та відображає вагу 

вершин графу моделі з наступними перетвореннями  та методу структурної 

аналогії - метод, за допомогою якого можна оцінити товар.  

 Екстраполяційний метод прогнозування базується на математичній 

екстраполяції, де вибір апроксимуючої функції здійснюється з 

урахуванням умов обмеження прогнозу та розвитку об'єкта прогнозування. 

Даний метод включає в себе метод найменших квадратів та метод 

експоненціального згладжування. 

Метод найменших квадратів є статичним методом та базується на 

визначенні параметрів сукупності шляхом мінімізації критеріїв суми 

квадратів відхилень між фактичними і розрахунковими даними. 

Метод експоненціального згладжування базується на динаміці 

показників, заданих у вигляді динамічних рядів, шляхом екстраполяції 

тенденцій, виявлених за даними минулих років. 

Асоціативні методи базуються на встановленні залежності, 

внутрішньої логіки розвитку природних об'єктів, де модель залежності 

переноситься на об'єкт прогнозування. 

Даний метод складається з імовірнісного моделювання, методу 

імітаційного моделювання та методу історико-логічного аналізу. 

Імовірнісне моделювання є стохастичним моделюванням, при якому 

реалізується ймовірний розподіл. 

Метод імітаційного моделювання базується на поєднанні 

формалізованих методів і експертних оцінок, які пов'язують результативні 

ознаки з різними змінами факторів, де результатом є відстеження впливу 

факторів та силу їх впливу на результуючі ознаки [1]. 

Метод історико-логічного аналізу базується на системі структурно-

часових карт і побудові тезаурусів з подальшим аналізом змін їх структур. 
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Методи випереджаючої інформації базуються на інформації, яка  

випереджає практику. Дані методи складаються з аналізу потоків 

публікації, методу аналізу патентної інформації та методу значущості 

відкриттів і винаходів. 

Ми будемо відслідковувати залежність майбутнього значення від 

минулого, а отже використовувати статичну модель. У даній роботі 

розглянемо регресійні моделі. 

Оскільки ми будемо відслідковувати кількість користувачів за 

певний період, нам підходить модель часового ряду. 

Для регресійних моделей необхідно вивчити відношення між двома і 

більше змінними [1], оскільки метою даного аналізу є визначення 

залежності між вихідною змінною та безліччю зовнішніх факторів, де 

коефіцієнти регресії визначаються за допомогою методу максимальної 

правдоподібності або методу найменших квадратів [1]. 

Регресійний аналіз оцінює параметри  зростання кривих, які 

здійснюються на побудові моделі регресії, в якій пояснювальною змінною 

є час [2]:  

𝑦! = 𝑣! + 𝜀!        t= 1,2,....,n,                                    (1) 

𝑣! - крива зростання;  

𝜀!— невідомі випадкові похибки.  

З теоретичних міркувань крива зростання описується функцією 𝑣! . 

Оцінювання цієї функціональної залежності здійснюють за вибірковими 

спостереженнями 𝑦!, t= 1,2,...n , а вибір методу оцінювання залежить від 

виду кривої й стохастичного походження випадкових похибок 𝜀![2]. Якщо 

функція 𝑣! лінійна за параметрами, наприклад, має вигляд алгебраїчного 

полінома ступеня p:  

𝑣!= 𝑎! + 𝑎!𝑡+. . .+𝑎!𝑡!                        (2) 
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і при цьому довжина часового ряду n суттєво перевищує ступінь полінома 

p , а випадкові залишки 𝜀!мають властивості «білого шуму», тобто 

М(𝜀!) = 0                          (3) 

М(𝜀!𝜀!!!) =  { 𝜎!, якщо 𝑘 = 0 та 0, якщо 𝑘 ≠ 0            (4) 

тоді оцінки 𝑎 параметрів 𝑎 можна одержати методом найменших квадратів. 

Цей метод оцінки параметрів лінійної регресії за умови мінімізації суми 

квадратів відхилень точок вхідного часового ряду 𝑦! від їхніх згладжених 

значень 𝑦𝑡 [2]: 

𝑆 = 𝑦! − 𝑎! − 𝑎!𝑡−. . .−𝑎!𝑡!
!!

!!!                                (5) 

можна обчислити за формулою: 

𝐴 = (𝑋!𝑋)!!𝑋!𝑌                                            (6) 

де 𝐴— вектор оцінок параметрів моделі; 𝐴 = (𝑎!, 𝑎!, . . . , 𝑎!) 

 X — матриця значень спостережень пояснювальних змінних розмірністю 

𝑛×(𝑝 + 1), яка має вигляд [2] 

                            (7) 

вектор-стовпчик спостережень залежної змінної Y=(𝑦!, 𝑦!, . . . , 𝑦!)! .  

Модель прогнозу яку побудували також повинна супроводжуватися 

додатковою інформацією, а саме її адекватністю та точністю даної моделі 

прогнозу. Якщо умова сталості дисперсії та взаємної незалежності 

випадкових похибок моделі (4) не виконується, застосовують узагальнений 
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метод найменших квадратів [2]; модель, у якій функція 𝑣! є нелінійною за 

параметрами, потребує техніки статистичного аналізу нелінійних моделей 

регресії тощо [2]. 

Для розрахунку в момент часу t= n прогнозної оцінки 𝑦𝑛(𝜏) на період 

випередження 𝜏  потрібно оцінити параметри лінійного тренду 𝐴  та 

підставити їх у рівняння тренду (1), де t = n + 𝜏. Методи, розроблені для 

статистичних сукупностей, уможливлюють визначення інтервалу 

надійності прогнозу, який залежить від стандартної похибки оцінки 

прогнозного показника, від часу випередження прогнозу, від довжини 

прогнозної бази та обраного рівня значущості.  

Інтервали надійності для кривих зростань, можна звести до лінійної 

функції. Методи прогнозування базуються на методах регресії та 

використовуються для коротких або середніх прогнозів, тому що вони не 

допускають адаптації: з отриманням нових даних процедура побудови 

прогнозу має повторюватися спочатку [2]. Оптимальна довжина періоду 

випередження визначається окремо для кожного процесу з урахуванням 

його статистичної нестабільності.  

Саме за такою моделлю можна розробити прогноз для відвідування 

сайту за певний проміжок часу та відслідковувати розвиток сайту. 

Метою майбутніх досліджень буде побудова моделі 

експоненціального згладжування, авторегресійних моделей для 

розглядуваної задачі. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЙ ТА КОНТЕКСТУ В СИСТЕМІ 

БЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

 

Сучасні технології харчової промисловості, вимоги безпеки харчових 

продуктів ланцюга поставок продуктів харчування від ферми до столу 

характеризується необхідністю прийняття комплексних та раціональних 

рішень. При цьому знання щодо безпеки продуктів харчування, що 

використовуються в процесі прийняття рішень, розглядаються в розрізі 

знань, що описують контекст, та знань, що описують контент. 

Представлено аспекти розгляду прийняття рішень в рамках системи 

безпеки продуктів харчування. Представлено базову та контекстну 

онтології підтримки прийняття рішень щодо безпеки продуктів 

харчування. 

Ключові слова: безпека продуктів харчування, контекст, онтологія, 

система підтримки прийняття рішень, управління знаннями. 

Modern food processing technologies, food safety requirements, food 

safety requirements (agricultural production, food processing, food logistics, 
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food sales, food storage) etc. are characterized by the need for complex and 

rational solutions. Food safety knowledge, which used in decision-making 

processes, is considered as the context knowledge and the knowledge that 

describes the content. It is necessary to consider different aspects of decision-

making in food safety. The basic and contextual ontologies of food safety 

decision-making are presented. 

Keywords: food safety, context, ontology, decision support system, 

knowledge management. 

 

Сьогодні використання та управління знаннями в процесі прийняття 

рішень розглядається як потужна конкурентна перевага на підприємстві, 

орієнтованому на постійні зміни ділових процесів. Складність в реалізації 

прийняття рішень полягає в необхідності синтезу різних точок зору на 

проблему, використання термінів та понять з різних предметних областей, 

для опису своїх ідей управління великою кількістю інформації, що 

стосується проблеми, та розуміння рішень, що приймаються, тощо. Це 

вимагає необхідність прийняття комплексних та раціональних рішень. При 

цьому сучасні технології харчової промисловості, вимоги безпеки 

харчових продуктів ланцюга поставок продуктів харчування від ферми до 

столу, вимоги до харчові логістики, продажів продуктів харчування, 

зберігання продуктів харчування, вимоги щодо зниження ризиків 

використання продуктів харчування та виникнення хвороб харчового 

походження, необхідність підтримання громадської довіри до безпечності 

харчових продуктів і т.д. визначають необхідність контролювати весь 

ланцюг виробництва харчового продукту. 

Це можливо реалізувати на основі використання системи управління 

бепечністю продуктів харчування, що базується на принципах НАССР 

(Hazard Analysis and Critical Control Point, аналіз небезпек та критичні 

контрольні точки) та забезпечує структурований підхід до ідентифікації та 



253	

контролю визначених небезпечних чинників і факторів, у порівнянні з 

традиційними методами, такими як інспектування або контроль якості. 

Гарантування безпечності продуктів харчування є основною метою 

застосування концепції НАССР до процесу виробництва [1]. При цьому це 

може стосуватися об’єктів систем приміщень та рабочого середовища 

(розташування підприємства, навколишні та внутрішні умови виробництва 

тощо), систем матеріалів та продукції (сировина, компоненти, 

напівфабрикати, вода тощо), виробничих систем (виробниче обладнання, 

технологічний контроль, санітарія тощо), систем технічних засобів та 

інженерних комунікацій (водопостачання, каналізаційні системи, 

освітлення тощо), персоналу та відвідувачей (знання, здоров’я, гігієна 

тощо), систем упаковки та маркування тощо.  

Такий розгляд вимагає враховувати різні аспекти прийняття рішень, 

які можуть базуватися не тільки на знаннях окремої предметної області, а 

на деякій сукупності проблемних областей. Такими можуть бути 

поведінковий аспект, що описує ситуації прийняття рішень та порядок, в 

якому розглядаються задачі і в якому виконуються відповідні дії, 

організаційний аспект, що описує структуру середовища прийняття 

рішень, ресурси і засоби та визначає організаційну структуру, в якій 

рішення задачі виконується або буде виконуватися, і відношення між 

елементами структури, інформаційний аспект, що описує інформацію, яка 

використовується при прийнятті рішень, як вона представляється і як вона 

може застосовуватися.  Це визначає, що діяльність як окремих людей, так і 

підприємств все більшою мірою залежить від наявних у них знань як 

одного з найцінніших ресурсів і можливості їхнього його ефективно 

використовувати. З іншого боку можна виділити основні моменти, 

необхідні для якісного виконання підготовки та прийняття рішень: 

системність; альтернативність; багатокритеріальність; несумісність 

(протиріччя); врахування думок аналітиків та експертів. 
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Використання такого розгляду процесів прийняття рішень та аналіз 

задач, що виникають в рамках управління безпечністю продуктів 

харчування, показав, що для цього можна використовувати 

взаємопов’язану множину онтологій, що представляє собою багаторівневу 

асоціативну структуру вигляду [2]:  

{ }, , , , , ,meta core cntxt DM R userO O O O O O O Inf=  

де metaO  – мета-онтологія; coreO – базова онтологія; cntxtO – контекстна 

онтологія; { }DMO  – множина онтологій представлення процесу прийняття 

рішень, що включає представлення задач та їх розв’язання на рівні 

проблемної області, онтологій предметно-формального та формального 

представлення та реалізацій цього процесу; RO  - онтологія реалізацій, що 

включає опис програмного забезпечення для підтримки прийняття рішень; 

userO - онтологія представлення користувача та взаємодії з ним; Inf  – 

модель машини виводу, що асоціюється з множиною онтологій O .  

При представленні області безпеки продуктів харчування основне 

місце займають базова онтологія, контекстна онтологія. 

Базова онтологія забезпечує загальну термінологію для прийняття 

рішень, для спільного використання та розуміння всіма користувачами, дає 

точне та несуперечливе визначення значення кожного терміну, забезпечує 

визначення семантики за допомогою множини аксіом, які автоматично 

дозволяють отримувати відповідь на множині питань про предметну 

область. Основою для представлення базової онтології є поняття та 

терміни як загальні, так і специфічні, і зв’язки між ними. Ця онтологія 

використовується для того, щоб конкретизувати поняття і терміни та 

визначити їх семантичні значення. Будемо розглядати базову онтологію як 

засіб докладного подання та опису множини понять предметної області 

(термінів), знань про них (властивості) та зв'язках (відношеннях) між ними. 

В рамках базової онтології також реалізується інтеграція визначених 
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понять та термінів для опису предметних областях та розв’язання певних 

задач в відповідних предметних областях.  

Таким чином, можна досягнути реалізації онтологічного 

представлення термінів та понять, що дає можливість опису предметних 

областей та відповідних проблемно-орієнтованих частин, які можна 

використати для розв’язання різноманітних задач безпеки продуктів 

харчування та діяльність зацікавлених сторін. 

Базуючись на цьому, будемо розглядати контекст [3] як 

концептуальну або інтелектуальну конструкцію, яка складається з понять в 

межах відповідних контекстних областей та допомогає нам зрозуміти, 

проаналізувати та використовувати природу, значення та ефекти через 

елементарні сутності у відповідному середовищі або обставинах. Також 

контекст представляє ціле, що визначається через певні сутності, які є 

важливими при даному розгляді. Формально будемо розглядати контекст 

як конструкцію, що складається з понять в межах відповідних контекстних 

областей [3]: AR
ctxO  - мета/результат, A

ctxO - актор, PA
ctxO  - процес/дія, O

ctxO  - 

об'єкт, E
ctxO  - середовище, F

ctxO  - можливості, Fclt
ctxO  - засоби, R

ctxO  - 

представлення, Plc
ctxO  - розташування, T

ctxO  - час. Для представлення 

контекстних областей будемо використовувати класи об'єктів, відношень 

та атрибутів, що дає можливість представляти їх як семантичні аспекти, де 

семантика умов та відношень між ними визначені явним чином (таким 

чином роблячи кожен аспект формальною онтологією). 

Використання такого представлення області безпеки продуктів 

харчування дозволяє в подальшому використовувати для формування 

рішень на основі даних. Тут розглядається область деталізованих даних, 

тобто пошук інформації з використанням засобів СУБД як в окремих базах 

даних, так і в загальному сховищі даних, область агрегованих показників, 

область закономірностей, тобто пошук функціональних і логічних 
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закономірностей в накопиченій інформації, побудова моделей і правил, які 

пояснюють знайдені аномалії і / або прогнозують розвиток деяких процесів 

(інтелектуальний аналіз даних (Data Mining)); 

• формування рішень на основі логічних моделей і правил (прийняття 

рішень на основі продукційних моделей, семантичних мереж і т. д.); 

• формування рішень на основі математичних моделей (оптимізація 

через використання аналітичних формул, оптимізація через алгоритми, 

оптимізація вибору з безлічі альтернатив і т. д.); 

• формування рішень на основі типових рішень або прецедентів 

(типові рішення і моделі, прецеденти проблемних ситуацій). 

Представлений контекстно-онтологічний підхід до розв’язання задач 

прийняття рішень дозволяє реалізувати інтелектуальну підтримки 

прийняття рішень в динамічних структурованих областях, основою якої є 

контекст та онтологія. 

Результати роботи використано в рамках науково-дослідної роботи 

“Розробити контекстно-орієнтовані онтологокеровані алгоритми системної 

оптимізації на прикладі безпеки продуктів харчування”. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ 

МОНІТОРИНГУ СТАНУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

SARS-CoV-2/COVID-19 

 

The presented theses consider the design and development of an 

application for monitoring the situation in a pandemic COVID-19. The paper 

describes architectural solutions and the order of selection of technologies for 

further development and modification of the web application. 

Keywords: COVID-19, web-development, REST API, front-end. 

 

Україна, як і весь світ, зараз переживає складні часи у зв’язку з 

масовою пандемією, яку спричинив вірус SARS-CoV-2/COVID-19. Для 

того, щоб кожна людина мала можливість, в будь-який момент, 

подивитися на загальну ситуацію у світі та в окремих країнах, потрібне 

місце, де буде в зручному вигляді зібрана статистика з найважливішою 

інформацією стосовно захворювання. 

У сучасних реаліях найзручнішим та найшвидшим засобом 

отримання інформації є веб-сервіс у вигляді сайтів або застосунків. 

По суті, веб-сервіси – це реалізація абсолютно чітких інтерфейсів 

обміну даними між різними додатками, які написані не тільки на різних 

мовах, але і розподілені на різних вузлах мережі. 

Для розробки веб-застосунку мінімальним набором технологій є 

HTML, CSS, JavaScript. Звичайно, цього достатньо для повноцінного 

функціонування веб-застосунку, однак сьогодення вимагає створення 
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програмного забезпечення, що не потребує ручного оновлення і може 

отримувати нові дані в реальному часі. Подібні веб-сайти називаються SPA 

(Single-page application). 

Особливість архітектури SPA полягає в тому, що всі елементи, 

необхідні для роботи сайту знаходяться на одній сторінці. Вони 

завантажуються при ініціалізації. Також даний вид веб-застосунків 

завантажує додаткові модулі після запиту від користувача. Будь-яка 

призначена для користувача активність фіксується для зручності навігації. 

Це дозволяє скопіювати посилання і відкрити сайт на тому ж етапі 

взаємодії на іншій вкладці, браузері або пристрої. 

При завантаженні нових модулів в SPA контент на них оновлюється 

тільки частково, так як немає необхідності повторно завантажувати 

незмінні елементи. Це збільшує швидкість відповіді і скорочує передається 

обсяг даних між браузером і сервером. 

Даний вид сайтів за способом взаємодії з користувачем найбільше 

схожий на роботу десктопних додатків, але на сервері. 

Хоча і можливо створити SPA за допомогою лише JavaScript, HTML, 

CSS, на даний момент найкращим підходом для швидкої і якісної розробки 

таких веб-застосунків буде використання готових рішень. 

Найпопулярнішими на даний момент є Angular, React, Vue.js. 

Angular є повноцінним фреймворком, що супроводжується 

компанією Google. Його перевагою є наявність багатьох бібліотек та 

інструментів, що вбудовані в тіло фреймворку та працюють з «коробки». З 

іншого боку Angular вимагає глибокого занурення в документацію та є 

надто громіздким для написання не багато функціонального застосунку. 

Vue.js – це більш спрощений фреймворк, що підтримується 

спільнотою без впливу великих корпорацій. В цьому випадку низький 

поріг входу ставиться на противагу необхідності поєднувати бібліотеки та 

компоненти для розробки застосунків. 
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React в свою чергу є бібліотекою, а не фреймворком, однак пропонує 

гнучке та просте налаштування разом із не високим порогом входу. Отже, 

оберемо саме його для розробки застосунку. 

Для роботи з даними використаємо REST API Covid19API, що є 

безкоштовним та надає необхідні дані для моніторингу ситуації з 

пандемією. 

Інтерфейс нашого застосунку матиме мінімалістичний стиль, що 

сприятиме інтуїтивно зрозумілому засвоєнню інформації. 

 
Рис. 1 –  Макет дизайну веб-застосунку 

 

Вже було зазначено про використання готового REST API для 

розробки веб-застосунку. Однак, виявилося, що також для коректної 

роботи інтерактивної карти необхідні додаткові дані про розташування 

країн за широтою та довготою, щоб розмістити на них маркери. 

Веб-застосунок працює таким чином: ресурс отримує статистику 

захворюваності від REST API, отримує дані, які записані в countries.json, 

що є переліком країн. Глобальні дані обробляються відразу і 

направляються в текстові поля. Дані по окремим країнам поки не 

використовуються. Отриману в countries.json інформацію веб-застосунок 
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направляє в компонент, який відповідає за карту, і виставляє маркери в 

центрах країн. Під час цього, карта звертається до допоміжних функцій, які 

визначають колір і розмір маркера, зважаючи на ситуацію в країні. Більш 

детальні дані можливо отримати за допомогою простого кліка на маркер на 

карті. 

 
Рис. 2 – Принцип роботи сайту з REST API та даними по країнам 

 

У результаті проробленої роботи було спроектовано та розроблено 

веб-застосунок для моніторингу ситуації з COVID-19. 

Проведено дослідження, в ході якого були визначені найкращі 

інструменти та технологічні рішення для забезпечення необхідного 

функціоналу, зручного та інтуїтивного користувацького інтерфейсу. Також 

обрані технології сприяли простоті розробки, тестування та деплою. Для 

дослідження теоретичної частини роботи були вивчені та перевірені різні 

варіанти архітектури веб-сервісів, рішення для отримання та відображення 

даних. 

Веб-застосунок був реалізований на React, бібліотеці для розробки 

SPA. Мова програмування – JavaScript, інші інструменти – HTML, CSS. 

Для написання коду проекту було використане програмне забезпечення 

компанії JetBrains WebStorm. Для встановлення додаткових модулів було 
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використано пакетний менеджер npm. Веб-застосунок отримує дані з REST 

API Covid19API та переводить їх в формат, зрозумілий для інтерактивної 

карти. Деплой виконано за допомогою сервісу Netlify. 

Веб-застосунок показує статистику по COVID-19. Користувач може 

отримати останні дані про загальну кількість заражених, осіб, що одужали 

та померли. 

Головними особливостями веб-застосунку є інтерактивна карта, 

зручна для користувача, а також доступ у мережі інтернет, завдяки чому 

сайт доступний на всіх платформах. 

Дана робота є підґрунтям для дипломного проекту, що включає в 

себе вдосконалення отримання статистичних даних та додатково 

отримання і виведення інформації про рівень вакцинації населення. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Документація по HTML від W3School [Електронний ресурс] – режим 

доступу до ресурсу: https://www.w3schools.com/html/default.asp (дата 

звернення: 07.02.2021) 

2. Документація по CSS від W3School [Електронний ресурс] – режим 

доступу до ресурсу: https://www.w3schools.com/css/default.asp (дата 

звернення: 07.02.2021) 

3. Офіційна документація React [Електронний ресурс] – режим доступу 

до ресурсу: https://ru.reactjs.org/docs/getting-started.html (дата 

звернення: 14.02.2021) 

4. Веб-сервіси в теорії і на практиці [Електронний ресурс] – режим 

доступу до ресурсу: 

https://habr.com/ru/post/46374/#:~:text=%D0%9D%D0%BE%20%D0%

B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%98%D0%BD%D1%82

%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%E2%80%94%20

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%

D0%B4%D0%B5%D0%BD,%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D0%B



262	

B%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%

BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%2D

%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B. 

(дата звернення 14.02.2021) 

5. Офіційна документація Covid19API [Електронний ресурс] – режим 

доступу до ресурсу: 

https://documenter.getpostman.com/view/10808728/SzS8rjbc#00030720-

fae3-4c72-8aea-ad01ba17adf8 (дата звернення: 21.02.2021) 

6. Офіційна документація react-map-gl [Електронний ресурс] – режим 

доступу до ресурсу: https://visgl.github.io/react-map-gl/docs/get-

started/get-started (дата звернення: 05.03.2021) 

7. Офіційна документація axios [Електронний ресурс] – режим доступу 

до ресурсу: https://github.com/axios/axios (дата звернення: 05.03.2021) 

8. Порівняння React, Vue, Anguler [Електронний ресурс] – режим 

доступу до ресурсу: https://habr.com/ru/post/476312/ (дата звернення 

15.03.2021) 

9. JavaScript. Библия пользователя JavaScript. Bible / Денни Гудман 

(Danny Goodman), Майкл Моррисон (Michael Morrison), 2018. 564 c. 

10. Eloquent JavaScript, 3d edition/ Marijn Haverbeke, 2018. 237 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263	

Fesenko A., Ponomarenko Y., Kotov M., Rudenko K. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Kyiv, Ukraine 

aafesenko88@gmail.com, ponomarenkoye@fit.knu.ua, 

 shunki2001@ukr.net, krs102000@gmail.com  

 

DATA TRANSFER TECHNOLOGIES BETWEEN PASSWORD 

MANAGERS 

 

In this paper a new solution is presented to store and transfer data about 

passwords and accompanying metadata, tailored for security and 

interoperability. 

Keywords: data transfer, password, password manager, interoperability, 

data storage, encryption, asymmetric encryption. 

Most information security experts agree that currently the best way to 

manage one’s passwords (if such a need is unavoidable, which is currently the 

case), using dedicated programs — called password managers — is the best 

approach. They allow to displace the burden of remembering long, complicated, 

and meaningless to humans strings of random characters to machines, all locked 

up securely under an encryption that requires a special password to access the 

protected data, often called a master password by many such programs. 

Occasionally, a need arises to transfer password data between different 

password management programs. There are several reasons why that might 

happen: the user acquires a new device; resets current device to factory defaults, 

reinstalls the program, or otherwise deletes the internal state and database of the 

program; or decides to change the program they use to manage their passwords. 

Currently there are several industry standards for exchanging password 

data between different password manager instances and/or solutions. One of 

them is CSV (Shafranovich, 2005), which stands for Comma-Separated Values. 



264	

As the name suggests, this format simply stores the data in rows, with columns 

separated by commas. This format is universally supported by almost all 

password management applications, including, Keeper (Keeper Security, Inc., 

2021), LastPass (LogMeIn, Inc.), KeePass (Reichl), and more. The main 

problem they all possess is that the data is stored in plain text, without applying 

any form of encryption or protection, thus completely failing at protecting user’s 

confidentiality. Furthermore, the format itself only governs how the fields are 

stored in a file, not their names, restrictions on values they may contain, or 

anything else. This introduces incompatibilities and requires support of many 

different storage solutions. 

To solve this problem, a new storage format is proposed. It defines most 

required fields for storing passwords and accompanying metadata, as well as 

methods used to encrypt and store it safely on a non-volatile storage media. 

A security assessment of various attacks and security vulnerabilities is 

presented, which were used as considerations for decisions that reflect specific 

details of the presented storage format. 

Facilitating future expansions and developments in security, this format 

provides required tools to safely implement different encryption mechanisms 

while providing safety of the system as a whole. Furthermore, custom data 

storage headers can be created for proprietary use, with intention of allowing 

industries to agree between themselves on new solutions and derive new 

standards in the future. 

First iteration of the proposed storage format provides support for two 

encryption methods: AES (Rijndael) (ISO, 2010) and Kalyna (Ministry of 

Economic Development and Trade, 2016), thus being able to be used both 

internationally and in Ukraine in its legislative and cybersecurity fields. 

At the beginning of the file, information about format version, encryption 

method and its parameters are stored, apart from the encryption key used — it 

will be used to ensure safe storage of exported data even when detached from 
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proprietary storage format of various different programs. After that, binary blob 

of encrypted data will be stored, prefaced by its length, HMAC value, and 

encoding used, if any. Everything else — including passwords themselves, their 

identifying names, websites, icons, and other metadata, as well as the names of 

fields supplied themselves — will be stored in the encrypted binary blob, thus 

eliminating the possibility of precisely knowing what’s stored in a file. 

Attackers may still crudely estimate the number of passwords stored in a 

file, but this is of little concern: 1) users of password managers are expected to 

utilize password randomization features; 2) all of these passwords in most cases 

belong to a single user; 3) it is expected that most users will not be perfect at 

consistently storing different passwords in the same way, thus introducing great 

variability in how much storage space each entry takes up, thus making 

estimation efforts even harder. 
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MACHINE LEARNING WITH CLOUD PLATFORMS 
 

This paper presents a general overview of how machine learning 

solutions may be implemented using modern cloud platforms. 

Keywords: machine learning; cloud platform; artificial intelligence; data 

science; deep learning; artificial neural network. 
 

Nowadays, machine learning solutions based on cloud platforms [1], [2] 

are used in a large number of industry applications. Among them are e-

commerce, retail, health-care and life sciences, gaming, government, 

cybersecurity and information protection [3], entertainment, education, digital 

signal processing [4], manufacturing, telecommunications [5], [6], logistics, 

technical diagnosis [7], financial services, and many other areas. 
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The main artificial intelligence (AI) services offered by Google Cloud are 

AI Sight, AI Language, AI Conversation, AI Structured Data, and others. Within 

the services a lot of AI and machine learning products are available. Google 

Cloud offers two computer vision products that use ML to understand images 

with industry-leading prediction accuracy [1]. AutoML Vision automates the 

training of custom machine learning models. Vision API offers powerful pre-

trained machine learning models through REST and RPC APIs. Two ways to 

make media more discoverable and valuable are available within the Video AI. 

AutoML Video Intelligence has a graphical interface that makes it easy to train 

custom models to classify and track objects within videos. Video Intelligence 

API has pre-trained ML models that automatically recognize a vast number of 

objects, places, and actions in stored and streaming video [1]. Speech-to-Text 

accurately converts speech into text using an API powered by Google’s AI 

technologies. Speech recognition and transcription is available for more than 

125 languages. Text-to-Speech converts text into natural-sounding speech. 

There are 220 voices for more than 40 languages. It is possible to deliver a better 

voice experience for customer service with voice bots on Dialogflow that 

dynamically generate speech, instead of playing static, prerecorded audio. 

Dialogflow is a lifelike conversational AI with state-of-the-art virtual agents. 

Available in two editions: Dialogflow CX (advanced) and Dialogflow ES 

(standard). It supports rich, intuitive customer conversations, powered by AI [1]. 

Cloud Natural Language derives insights from unstructured text. Natural 

Language uses ML to reveal the structure and meaning of text. It is possible to 

extract information about people, places, and events, and better understand 

social media sentiment and customer conversations [1]. Natural Language 

enables text analysis. AutoML Natural Language trains high-quality custom ML 

models to classify, extract, and detect sentiment. Natural Language API are the 

powerful pretrained models those enables ease application of natural language 

processing (NLP) and natural language understanding (NLU) with sentiment 
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analysis, entity analysis, entity sentiment analysis, content classification, and 

syntax analysis [1]. Healthcare Natural Language AI performs real-time analysis 

of insights stored in unstructured medical text. It allows to distill machine-

readable medical insights from medical documents. 

The following top level solutions are available using descripted products 

as building blocks:  Contact Center AI that improves customer service with AI 

that understands, interacts, and talks; AI Platform (unified), fully managed, end-

to-end platform for data science and machine learning; Document AI that 

reduces document processing costs via automate data capturing at scale [2]. 

The Cloud provides also many advanced data analytics tools: BigQuery, 

serverless, highly scalable, and cost-effective multi-cloud data warehouse 

designed for business agility; Pub/Sub, messaging and ingestion for event-driven 

systems and streaming analytics, Dataflow, unified stream and batch data 

processing that's serverless, fast, and cost-effective; Cloud Data Fusion, fully 

managed, cloud-native data integration at any scale; Data Catalog, a fully 

managed and highly scalable data discovery and metadata management service 

[1], [2]. 

Google Cloud provides also AI Infrastructure that allows business to train 

deep learning (DL) and ML models cost-effectively. The infrastructure has 

accelerators for every use case, from low-cost inference to high-performance 

training. It enables fast iteration with high-performance Cloud GPUs and Cloud 

TPUs. At the same time, it is simple to get started with a range of services for 

development and deployment [1]. 

Another popular cloud AI platform is AWS SageMaker [8]. Amazon 

SageMaker helps data scientists and developers to prepare, build, train, and 

deploy high-quality machine learning models quickly by bringing together a 

broad set of capabilities purpose-built for machine learning [8]. To make it 

easier to get started, Amazon SageMaker JumpStart provides a set of solutions 

for the most common use cases that can be deployed readily with just a few 
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clicks [8]. Also, it helps the user quickly and easily get started with machine 

learning. The solutions are fully customizable and supports one-click 

deployment and fine-tuning of more than 150 popular open source models such 

as natural language processing, object detection, and image classification 

models [8]. The popular solutions are: extract and analyze the data, froud 

detection, churn prediction, personalized recommendations and many others. 

Amazon SageMaker is available for free, for 2 months, as part of the 

AWS Free Tier program. Users can get access to 250 hours per month of 

ml.t3.medium notebooks usage with the Free Tier [8]. 
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USE OF APPLIED INFORMATION SYSTEMS FOR CONTROL AND 

MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES AT 

ONCE BY SEVERAL PARTNERS OR AN OWNER IN A PANDEMIC 

CONDITIONS. PLANNING OF OWN IFORMATION SYSTEM FOR 

THIS PURPOSE 

 

Every business needs to measure the effectiveness of development at each 

stage, calculate the cost and profit, and for this purpose and use business 

metrics. 
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Every business leader or partner should be able to read financial 

statements. This allows you to make the right decisions and calculate the 

development plan a few steps ahead. You can identify in time the problems that 

the organization will face, and predict the financial results for future periods. 

The software system will help to be able to control and regulate the business 

process. 

Keywords: business, reporting, small business, accounting, partner, 

entrepreneur, profit, software system, project, indicators, finance. 

 

Well-known tools for tracking online business performance such as 

Google Analytics [1] appeared in 2005, in 1993, when there were only 600 sites 

in the world, one of them was Webtrends [2], which allowed you to monitor 

changes in the number of visitors online business sites. 

Large companies use a number of metrics that help make a business more 

efficient and its advertising more successful. Constant control of these metrics 

determines the final success. 

From the spring of 2020, small businesses operate in conditions of high 

uncertainty - during this time the economic environment has changed 

significantly. 40% of entrepreneurs expect to restore work processes to pre-crisis 

levels till 2022. 

Keeping track of all business indicators is important for business 

development (or recovery). Financial accounting is created on the basis of 

financial accounting, which is an integral part of business development 

planning. Financial analysis is the study of the main indicators of the financial 

condition and financial results of the organization in order to make management, 

investment and other decisions by stakeholders. 

In order for the business to constantly develop and expand, business 

professionals have identified certain business metrics. 

Business metrics perform the following functions: 
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– numerical display of business processes (how many people are 

interested in the product, what is the conversion at each stage and how stable is 

the situation in n months); 

– timely response to negative changes. Step-by-step analysis of 

indicators makes it possible to quickly identify the decline in audience interest 

and identify the cause of this situation; 

– determining the peak of seasonality. With the help of metrics it is 

easy to determine the growth and decline of demand for the product in different 

periods; 

– the result of the work of the sales and marketing department. The 

dynamics of change in each period determines the effectiveness of advertising 

and the quality of the product itself. 

Business metrics are calculated in a certain sequence. They are 

represented in the form of a pyramid, where the upper peak is the main 

indicator. At the second level - the indicators on which the main metric depends, 

at the third level - those on which the metrics of the second level depend, and so 

on. 

The calculation of all indicators gives a complete picture of the state of 

business in a given period. Low conversion does not always mean a bad result. 

High rates do not always indicate a positive trend. To identify the reasons for 

falling demand or declining profits, it is recommended to analyze the 

relationships of different metrics. 

Owner's control of the business is the actions performed by the manager 

to keep the business in the condition it needs. 

Business Online business control system [3] - one of the ways to get the 

owner reliable information about the financial condition of the enterprise and 

control their business. The system creates a "financial cast" of all business 

processes of the company with the help of areas of material responsibility. The 

system is being automated and the audit function is being implemented. The 
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process of reliable information has been actively developed for the last three 

years, the Metrika consulting group monitors turnkey business. 

Market analysis has found that there are applications and sites that are 

tools for finding people and correspondence to start a joint business or seek 

funding, applications for controlling personal expenses and income. An example 

of a financial manager is "Money Manager" [4] (figure 1) - an application that 

supports the Ukrainian language. In the case of purchases, you can attach a 

photo of the check to each item sold and determine its category. Then statistics 

are formed by categories. The software system has a search by date, the ability 

to export reports to Microsoft Excel. 

 
Figure 1 - Software system "Money Manager" 

 

The main disadvantages of the software system "Money Manager" are: 

– inconvenient and difficult to understand interface; 

– for accurate calculation of the flow of finances it is necessary to 

indicate insignificant, sometimes superfluous details of expenses; 

– the presence of extra columns to fill; 
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– lack of synchronization between devices. 

There are also sites for business contacts. An example of a software 

system for finding goods, services, suppliers, customers and specialists in 

narrow areas, renting and selling commercial real estate, transportation of goods, 

investment search is "BYITSMART" (figure 2). For the reliability of the 

software system and the accuracy of all data available on the site, the software 

system checks the official documents of potential partners. The software system 

allows you to work without intermediaries and do business online. 

 
Figure 2 - Software system "BYITSMART" 

 

The disadvantages of the software system "BYITSMART" are the 

following: 

– lack of localization; 
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– lack of authorization through social networks. 

The considered software systems have a wide range of functionality, but 

they do not combine both the establishment of business contacts and direct 

control and management of the project. The uniqueness of the software system 

is the ability to do business and track all its performance with partners. 

After analyzing the market of software systems for tracking business 

metrics, conclusions were made on the design of this own software system to 

make it competitive and solve the problems of existing software systems. The 

purpose of this work is to plan a software system for tracking business metrics 

by business owners, to assist in finding business partners and to simplify the 

decision-making system of several business owners. The software system should 

allow users of the software system to find a partner for their own project or join 

an existing project. The software system should provide an opportunity for 

owners and partners to jointly resolve issues and participate in voting on further 

business. The software system must guarantee the accuracy of the information 

obtained from the analysis of indicators, the sensitivity and accuracy of the data 

depicted in the graphs and charts. 

A UML Use Case Diagram has been developed for the future software 

system (figure 3). 
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Figure 3 - UML Use Case Diagram 

 

Thus, as a result of writing the work, a software system for managing 

small and medium-sized businesses was planned by several owners in a 

pandemic conditions. While writing the thesis, an analysis of the problem area 

was conducted. 

Existing analogues of financial tracking systems and business metrics 

were analyzed. As a result of writing the work, the requirements for the software 

system were analyzed, which gives the user the ability to keep records of their 

own business metrics, the ability to manage multiple partners remotely, identify 

needs and conditions for a new product, taking into account the requirements of 

different users. A set of requirements for the properties, quality and functions of 

the software system has been formed and will be developed. 
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The analysis of already available on the market analogues of the software 

system is performed, their advantages and disadvantages are revealed, in 

particular, the user-friendly interface is not convenient and some nuances are not 

taken into account when analyzing business data. 
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FORECASTING CYBERIMPACT ON INFORMATION SECTOR OF 

THE STATE AS A PREVENTIVE METHOD OF PROTECTION 

AGAINST CYBERWAR 

 

One of the most important trends in international politics of the last 

generation is the improvement and development of state capabilities in 

cyberspace. Cyberactivities contribute to the achievement of a wide range of 

governmental and non-governmental malicious targets, such as tactical military 

superiority, industrial espionage, damage to infrastructure, political 
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interference, and so on. As a country with a strong base of information 

technologies and services, Ukraine is also becoming the ultimate goal of such 

activities among foreign hackers. These conditions make cybersecurity policies 

a critical topic for both Ukraine and any country in the world, as cyberwarfare 

has long existed in the field of armed forces and intelligence and is a method of 

conducting military operations in accordance with the principles related to 

information processing. 

Of particular relevance is the development and implementation of 

instructions and models designed for timely and accurate response to criminal 

cyber influence. Gaps in legislation should not be the cause of unsatisfactory 

condition of critical infrastructure, so the challenge is to improve existing 

methods of combating malicious cyber interference. 

Keywords: cyberwar, prevention methods, critical infrastructure, 

cybersecurity, information system protection, legislation, cyberimpact. 

 

Introduction. The cyberwar comprises any conflict among countries which 

takes place in the cyberspace and involves illegitimate hacking. It consists of 

any politically motivated attacks on technical devices where classified or 

sensitive data is stolen, transformed or deleted, websites are disabled or 

information systems and services are destroyed or corrupted [1]. 

Any attack within a cyberwar can be aimed at critical infrastructure. This 

term covers those objects, systems, networks or their parts, the disruption or 

destruction of which will lead to the most serious consequences for the social 

and economic scope of the state, negatively affect its level of defense and 

national security. The functioning of critical infrastructure in peacetime is 

associated with the maintenance of vital functions in society, the protection of 

the basic needs of its members and the formation of a sense of security and 

safety [2]. 
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Like other countries, Ukraine has such systems, facilities and resources, 

but there is still no systematic approach at the national level to the management 

of protection of the whole complex of such objects, which are commonly 

referred to as critical infrastructure [2]. As a result, there is a dominance of 

departmental approaches, low levels of interaction, coordination and resource 

management, especially in the case of state-level emergencies. 

Overview of developments in critical information infrastructure 

regulation. In 2018 the Law of Ukraine «About the basic principles of ensuring 

cybersecurity of Ukraine» came into force. The Law implements the term 

«critical infrastructure facility», defines the authority to compile a list of critical 

infrastructure facilities, declares a special regime for critical infrastructure 

operators, but does not establish criteria according to which certain facilities can 

be identified as critical infrastructure facilities [4]. 

On June 29, 2021 in the first reading, the Draft Law on Critical 

Infrastructure №5219 was adopted, the text of which is currently being prepared 

for the second reading. The adoption of a special law on critical infrastructure is 

generally an expected step, as the need to overcome the fragmentation and 

obvious paucity of regulatory protection of critical infrastructure systems and 

facilities is long overdue.  

Despite the lack of clear legislation on the protection of critical 

infrastructure, Ukraine ranked 22th in the new version of the National Cyber 

Security Index 2021, published by the Estonian Academy of e-Government. The 

state of cyber security in 160 countries was studied to develop a new version of 

the National Cyber Security Index. Sectors such as cybersecurity legislation, 

cyber incidents, cybersecurity education, protection of services, including 

electronic, electronic identification and trust services, personal data protection, 

measures to respond to cyberattacks and cyber incidents, and the fight against 

cybercrime were analyzed [4]. 
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Limits of responsibility of the Ministry of Digital Transformation of 

Ukraine. The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «Certain issues 

on critical infrastructure objects» determined the Ministry of Digital 

Transformation of Ukraine as the Authorized State Authority responsible for 

information sector of critical infrastructure. The resolution stipulates that the 

information sector consists of two subsectors: the information technology 

subsector and the telecommunications subsector. 

Thus, some types of basic services of the information technology 

subsector [5]: 

- provision of cloud services, including storage and processing of data in data 

centers and/or cloud storage, implementation of cloud computing; 

- ensuring the functioning of e-government systems; 

- provision of electronic trust services; 

- ensuring the functioning of electronic identification systems. 

The types of basic services of the telecommunications subsector [5]: 

- ensuring the functioning of Internet traffic exchange points (IXP); 

- administration of the address space of the Ukrainian segment of the Internet, 

including the provision of services for the support and administration of 

domain name systems (DNS) on the Internet; 

- administration and maintenance of registers of top-level domain names on the 

Internet, including the domain.UA. 

The need for a classifier to detect cyber impact. The Decree № 447 of 

August 26, 2021 approved the Decision of the National Security and Defense 

Council of Ukraine of May 14, 2021 «About the Cyber Security Strategy of 

Ukraine». 

The Strategy not only identifies the unresolved issues of the previous 

Strategy, including the lack of legislation on Ukraine's critical infrastructure and 

its protection, but also identifies strategic objectives for building a national 
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cybersecurity system. The basic tasks for the protection of critical infrastructure 

are [6]: 

1) creation in accordance with the approved conceptual foundations of the 

national system of detection of cyberattacks, counteraction to acts of 

cyberterrorism and cyber espionage on objects of critical information 

infrastructure; 

2) strengthening the capacity to conduct covert inspections of the state of 

readiness of critical infrastructure facilities for possible cyberattacks and cyber 

incidents, gradually covering all such facilities with such measures; 

3) creation of technological capabilities for automatic detection of 

cyberattacks in real time in the data flows of national information and 

communication systems and on individual objects of critical infrastructure, their 

blocking and prioritization. 

 
Picture 1 – Dependence between likelihood and severity of cyberimpact 

 

Furthermore, all three tasks have something in common – the need for a 

certain classifier that could determine the degree of danger of cyberimpact on a 

particular object of critical infrastructure. At the same time, authorized persons 

of such infrastructure facilities should continually monitor assets for the 

likelihood and potential severity of cyberattacks. 
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Through process, shown in Picture 1, the senior management of the 

critical infrastructure facility should develop a dashboard or regular reporting 

mechanism to inform about past and present levels of risk and the potential 

effects of risk on the facility [8]. 

Conclusion. Thus, it has become clear the rapidly changing digital world 

needs to predict cyberimpact on critical infrastructure by creating a more 

balanced and effective national cybersecurity methods that should flexibly adapt 

to changes in the security environment, ensuring the safe functioning of the 

national segment of cyberspace.  
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USE OF DATA SCIENCE TOOLS IN E-COMMERCE 

 

The paper considers modern tools in the field of e-commerce, identifies its 

main models, analyses the market and behavioural trends during the pandemic 

COVID-19, explores the retail sector of clothing and features of its sale on the 

Internet, analyses Data Science approaches to proposals in the clothing market. 

Keywords: e-commerce; Data Science; clothing industry; COVID-19 

crisis. 

 

Relevance. Although e-commerce has become popular in the last decade, 

there is plethora of research on the effectiveness of tools in analysing the 

efficacy of Internet marketing and increasing Internet sales. Data Science for e-
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commerce ensures the preservation and extension of the customer's life cycle 

(LTV - life-time value - the duration of the customer's cooperation with the 

company). Moreover, during the COVID-19 pandemic, the use of technological 

innovation is necessary to gain market leadership. Data Science and machine 

learning technologies (ML - machine learning) over the past year and a half 

have become crucial for building trust and loyalty towards companies that use e-

commerce to sell their products and services. 

Numerous scientific studies prove the efficacy of using Data Science and 

Machine Learning in e-commerce. In terms of practical results, Data Science 

solves the problems of cost optimization, increasing total sales, deepening 

brand’s awareness about client’s needs, and increasing the level towards brand 

loyalty. Moreover, it simplifies many operational works, as there is a clear 

understanding of customer preferences and projected demand for products. 

Today, e-commerce is a key area of strategic investment in many 

countries around the world, and therefore it is necessary to innovate in the 

analysis of the effectiveness of ICT and e-commerce in national markets. 

Purpose. The main purpose of the study is to identify effective tools for 

managing the efficacy of e-commerce in order to improve economic and social 

performance in the national economy. 

Main material. 

In fig. 1 presented the results of a survey on the readiness of e-commerce 

companies to use the latest technologies. Modern technology is implemented 

through Data Management (Data Management and Structuring), Data Science 

and Machine Learning. Personalization has become the primary goal of 

companies for 2020. With the help of Data Science and Data Management 

algorithms, it is possible to quickly analyse the data of each client and provide 
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them with a personalized marketing offer, such as e-mail or chatbots.

 
Fig.1 – Technologies that are ready to be implemented by enterprises 

under the influence of quarantine restrictions 

Source: [1] 

 

The prediction that the main technology is Data Science was confirmed by 

52% of respondents, and pricing - 38%. 

Emotional evaluation of purchases has become very popular now days. 

Huge online platforms often use Data Science to analyse their own users and 

their behaviours using collaborative filtering techniques that help determine 

relevant customer preferences. Based on these data, algorithms of expert 

recommendation systems are built, which in turn help the user to decide on the 

choice of product. 

The popularity of online marketing personalization is evidenced by the 

figures of large companies. As of now, almost 35% of all Amazon sales and 

75% of Netflix are accounted for recommended products. Moreover, due to the 

pandemic, the vast majority of people have switched to online shopping, which 

also became a strong catalyst for the growth trend of recommended online 

systems. 
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Fig. 2 – Quantitative and qualitative forecasted indicators of the Boohoo 

site for the reporting period after the introduction of the expert system  

Source: [2] 

 

While analysing Boohoo, an online clothing retailer, 23,000 customer 

reviews were used, with 10 variables such as product ID, different categories, 

and more. The analysis showed that using logistic regression or a naive 

Bayesian classifier, you can create a system that could predict the mood and 

preferences of customers by 95%. When checking the data, it was found that 

with increasing user data, the system produces more accurate results. Therefore, 

the system requires data about at least 30 users for high-quality operation. 

Such system of recommendations can not only to increase sales of the 

online store in general, but also to expand sales diversification, increase 

customer loyalty and improve understanding of user needs, so you can further 

change the range of the site according to potential customers. That is, this 

system gives positive results not only in the short term in the form of improved 

sales, but also in the long run.  

When forecasting the dynamics of the metrics of the Boohoo store, it was 

found that the quantitative and qualitative indicators of the site increased by an 
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average of 7.8, which indicates that such a system can have serious practical use. 

(Fig. 2) 

Conclusion. It is important to note that there is a two-way relationship 

between marketing and Data Science. On the one hand, the effectiveness of 

marketing investments is analysed using Data Science. On the other hand, 

marketing is a tool for implementing e-commerce solutions. There are two 

important areas in marketing that can be easily solved using Data Science 

methods - the calculation of the contribution of marketing communications in 

sales and personalization of marketing supply. 
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