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МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

Баранюк М.Ю. 

здобувач освітнього ступеня «Бакалавр» 

науковий керівник – Мерінова С.В., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ В КОМП’ЮТЕРНІЙ 

ГРАФІЦІ 

 

За останні тридцять років методи моделювання в комп’ютерній графіці 

значно еволюціонували. Полігональних моделей, патчів, точок та ліній 

недостатньо для відображення складності природних об’єктів та складних 

штучних об’єктів у керованій формі. Методи моделювання вищого рівня були 

розроблені для забезпечення абстракції моделі, кодування класів об’єктів та 

забезпечення високого рівня контролю та специфікації моделі. Мета цих 

вдосконалених методів моделювання – забезпечити стислий, ефективний, 

індивідуальний, керований механізм для специфікації та анімації моделей 

комплексу об’єктів та природних явищ.  

Більшість із цих вдосконалених методів моделювання можна вважати 

процедурними методами моделювання: сегменти коду або алгоритми 

використовуються для абстрагування та кодування деталей моделі замість 

явного зберігання величезної кількісті деталей низького рівня. Використання 

алгоритмів розвантажує мультиплікатора від низькорівневого управління, 

забезпечує велику зручність і дозволяє посилити його зусилля за допомогою 

параметричного управління: кілька параметрів моделі дають великі обсяги 

геометричних деталей. Розглянемо декілька типів процедурних прийомів, 

включаючи фрактали, граматичні моделі, об’ємні процедурні моделі, неявні 

поверхні та системи частинок [1]. 

Фрактали мають точне математичне визначення, але в комп’ютерній 

графіці їхнє визначення було розширено, щоб загалом посилатися на моделі з 

великим ступенем схожості: підрозділи об’єкта здаються зменшеними, 

можливо перекладеними та оберненими до версії оригінального об’єкта. У 

цьому напрямку Масгрейв визначає фрактал як «геометрично складний об’єкт, 

складність якого виникає через повторення форми в певному діапазоні». Багато 

природних об’єктів проявляють цю характеристику, включаючи гори, 

узбережжя, дерева, рослини (наприклад, цвітна капуста), вода та хмари. 

Фрактали, як правило, можна класифікувати як детерміновані та 

недетерміновані (їх також називають випадковими фракталами), залежно від 

того, чи містять вони випадковість [2]. 

Випадкові фрактали широко використовуються в комп’ютерній графіці для 

моделювання природних об’єктів, особливо місцевості. Більшість алгоритмів 

формування фрактальної місцевості працюють за допомогою рекурсивного 
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розподілу та псевдовипадкового збурення. Оригінальна поверхня визначена і 

розділена порівну на частини. Нові вершини додаються і псевдовипадково 

зміщуються з вихідної поверхні з величиною переміщення, яка зменшується на 

кожній ітерації зі збільшенням частоти. Тому перша ітерація дає великі піки на 

поверхні, а пізніші підрозділи додають деталі меншого масштабу. Для 

визначення надзвичайно складного рельєфу необхідні лише параметри для 

керування генератором випадкових чисел, рівень поділу та «нерівності 

поверхні».  

Передові методи моделювання і надалі відіграватимуть важливу роль у 

комп’ютерній графіці. У міру того, як комп’ютери стануть потужнішими, 

складність, яку можна буде надавати, зростатиме; однак здатність людей 

визначати більшу геометричну складність (мільйони елементів) рости не буде.  

Отже, процедурні прийоми, які мають можливість посилити специфікацію 

та контроль користувача, є єдиною життєздатною альтернативою. Ці методи 

розвиватимуться завдяки здатності визначати та контролювати неймовірно 

реалістичні та деталізовані моделі з невеликою кількістю, заданих 

користувачем, параметрів. Системи, які дозволять високорівневий контроль та 

специфікацію моделей, стануть зрозумілими для користувача, незважаючи на 

більш складні алгоритми та вдосконалені фізичні моделі. Нарешті, автоматичне 

формування процедурних моделей за допомогою методів штучної еволюції, 

подібних до методів Sims, значно покращить можливості та використання цих 

передових методів моделювання. 

 

Список використаних джерел 

1. Стеценко І.В. Моделювання систем: навчальний посібник. Черкаси: 

ЧДТУ, 2010. 399 с.  

2. Головчук А.Ф., Кепко О.І., Чумак Н.М. Інженерна та комп’ютерна 

графіка: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2020. 160 с. 

 

Бондаренко В.А.  

здобувач освітнього ступеня «Бакалавр» 

науковий керівник – Половенко Л.П., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ПОРІВНЯНИЙ АНАЛІЗ OLTP-СИСТЕМ І СХОВИЩ ДАНИХ 

 

У наш час кожне підприємство, фірма чи взагалі будь-яка установа має 

справу з тим чи іншим обсягом інформації. Якщо цей обсяг надто великий, це 

перетворює будь-який пошук чи аналіз даних у важку задачу. Аби полегшити і 

певним чином організувати роботу керівників, аналітиків і працівників цих 

фірм були придумані спеціальні системи для упорядкування даних та їх 

пошуку. 

Бази даних – це організована структура, яка призначена для зберігання, 

зміни і обробки переважно великих обсягів взаємозалежної інформації. Хоча 

звичайні сховища даних більш поширені, існують й інші системи для 
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зберігання даних. Одними з таких систем є OLTP-системи. Існує декілька 

визначень даного терміну. Одне з яких звучить так: OLTP – це спосіб 

організації БД, при якому система працює з невеликими за розмірами 

транзакціями, але йдуть великим потоком, і при цьому клієнтові потрібно від 

системи мінімальний час відгуку. Інше визначення характеризує термін OLTP 

як системи, що призначені для введення, структурованого зберігання і обробки 

інформації в режимі реального часу [1]. Можна сказати, що це ті самі бази чи 

склади даних, але існує багато певних відмінностей. 

У 1988 році були видані перші статті про сховища даних, які написали 

Девлін та Мерфі, але більш детально цю тему розкрив Уільман Г. Інмон у 1992 

році у своїй монографії на тему: «Побудова сховищ даних» [2]. 

До основних позитивних характеристик OLTP можна віднести: короткий 

час відгуку, малі транзакції, операції з обслуговування даних, великі групи 

користувачів, висока паралельність, великі обсяги даних, висока доступність, 

використання даних, пов’язаних з життєвим циклом. 

Недоліком OLTP – систем є те, що дані системи оптимізовані лише для 

невеликих дискретних транзакцій. А ось запити на якусь комплексну 

інформацію характерні для аналітичних додатків, тобто на один такий запит в 

OLTP – системі піде маса часу і комп’ютерних ресурсів, що загальмує обробку 

поточних транзакцій.  

Також відоме таке поняття як сховище даних. Це велика колекція 

важливих даних, яка використовується для допомоги організації в прийнятті 

рішень. Основними перевагами таких сховищ є додавання джерел даних до 

сховища даних, що дозволяє організаціям забезпечити збір даних із цього 

джерела. Їм не потрібно задаватися питанням, чи будуть дані доступними чи 

суперечливими, оскільки вони надходять у систему. Це забезпечує вищу якість 

цих даних та їх цілісність, що допомагає приймати обґрунтовані рішення; 

наступна перевага – це швидкість прийняття рішень. Це пояснюється тим, що 

дані у сховищі мають такі послідовні формати, що вони готові до аналізу. Це 

також забезпечує аналітичну потужність та більш повний набір даних для 

обґрунтування рішень на вагомих фактах. Тому особам, що приймають 

рішення, більше не потрібно відповідати за неповні дані або дані низької якості, 

і вони не ризикують отримати повільні чи неточні результати.  

Однак і сховища даних мають певні недоліки: перше – це додаткова робота 

зі звітами, тобто залежно від розміру організації, сховище даних ризикує 

отримати зайву роботу, наступне – це співвідношення витрат і вигоди, що 

абсолютно є типовим недоліком; проблеми щодо власності та гнучкості даних 

тощо. 

Якщо порівняти OLTP-системи і сховища даних, то у другому випадку 

дані зазвичай зберігається багато місяців або, навіть, років, а системи OLTP 

зазвичай зберігають дані лише за кілька тижнів або місяців, тому, що система 

OLTP зберігає лише історичні дані, необхідні для успішного задоволення вимог 

поточної транзакції. Також відрізняється обсяг місця для зберігання даних, у 

сховищі даних розмір бази даних становить близько 100 ГБ-2 ТБ, а при обробці 

транзакцій в інтернеті розмір бази даних становить близько 10 МБ-100 ГБ. Ще 
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однією відмінністю між ними є те, що у сховищі даних, на відміну від OLTP-

систем, наявні денормалізовані дані. Перевагою OLTP-систем перед сховищами 

даних є те, що при обробці транзакцій в Інтернеті немає надлишку даних, коли 

в сховищах надмірність даних може бути присутня [3]. 

Сховища даних та системи OLTP мають дуже різні вимоги: 

1. Навантаження, тобто сховища даних призначені для розміщення 

спеціальних запитів, у той час як системи OLTP можуть підтримувати лише 

заздалегідь визначені операції.  

2. Модифікація даних. Сховище даних регулярно оновлюється процесом 

ETL (запускається кожні 15 хвилин, щоночі, щотижня тощо). База даних OLTP 

завжди оновлюється і відображає поточний стан кожної операції. 

3. Схема проєктування. Як позначалось вище, сховища даних можуть 

використовувати денормалізовані схеми (наприклад, схему зірки) для 

оптимізації продуктивності запитів, уникаючи приєднання та використовуючи 

методи, як star_transformation, натомість системи OLTP зазвичай 

використовують повністю нормалізовані схеми для оптимізації продуктивності 

оновлення, вставки або видалення та для забезпечення узгодженості даних. 

4. Типові операції. Типовий запит сховища даних сканує тисячі або 

мільйони рядків. Наприклад, "Знайдіть загальний обсяг продажів для всіх 

клієнтів минулого місяця", а типова операція OLTP отримує доступ лише до 

кількох записів [4]. 

Тобто вимоги до даних системи різні через способи і причини їх 

використання, основною з яких є отримання великого обсягу інформації. Для 

OLTP-систем – це, звичайно, можливо, але досить не доцільно [5]. 

Отже, враховуючи всі вище вказані ознаки, переваги і недоліки, слід 

спершу звернути увагу на різне призначення даних систем, але, якщо розуміти 

ці відмінності, можна краще організовувати базу даних і отримувати дані 

якісно і швидко. Це особливо важливо, наприклад, володіючи певним бізнесом 

чи організацією. 
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ОСНОВНІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТІ 

 

Щодня кожна люди стоїть перед якимось вибором. Цей вибір може бути 

зовсім незначним, або ж від нього може багато що залежати, навіть, доля 

людини. Багато хто хоч раз задавав собі подібні питання у буденному житті 

«Чи є у мене шанси на перемогу?» або «Чи буде мій проєкт мати успіх?», тобто 

у будь-якої події є певна вірогідність її настання. Кожен прагне обрати 

правильний шлях вирішення проблеми, але, на жаль, ніхто не може знати 

точний результат свого рішення, але можливо наперед прорахувати свої шанси 

на успіх, тобто визначити чи варто зробити саме такий вибір. У цьому нам 

може допомогти знання з теорії ймовірностей та математичної статистики [1].  

Теорія ймовірностей – це математична наука, що вивчає закономірності 

масових однорідних випадкових явищ. 

Щоб більше і зрозуміліше розкрити значення цього терміну, можна 

розглянути його на практиці. Взагалі прикладів використання даної науки у 

житті безліч. 

Перше і найпростіше це азартні ігри, адже тут ніколи не можна знати на 

майбутнє яка карта попадеться чи яке число випаде на грані грального кубика, 

іншими словами це ігри, які повністю побудовані на випадковостях. Але не 

можна повністю покладатися на вдачу, бо навіть тут можна прорахувати шанси 

на перемогу. Знаючи скільки карт у колоді або граней кубика можна визначити 

ймовірність що попадеться якась конкретна карта чи кількість балів.  

Ще один приклад це ставки у спорті. Знаючи можливості кожної команди 

чи гравця можна приблизно визначити, хто буде переможцем або у кого на це 

більше шансів. 

Практично вся сучасна економіка базується на теорії ймовірності, адже для 

того, щоб випустити певний товар чи розпочати бізнес, необхідно прорахувати 

усі можливі ризики та ймовірність успіху. Також неможливо уявити брокерів, 

синоптиків та різних букмекерів без використання знань з цієї науки, адже уся 

їх робота базується саме на прогнозах та передбаченнях. 

Як відомо, саме на теорії ймовірностей базується оцінка ризику в тій чи 

іншій сфері. Для прикладу візьмемо сферу транспорту: кількість смертей на 

комерційних авіарейсах становить близько 0,2 на 10 млрд польотних миль. Для 

автомобілів це число дорівнює 150 смертей на 10 млрд миль. І хоча це число в 

750 разів більше, ніж для літаків, ми все ж вважаємо за краще їздити за кермом 

на довгі дистанції, адже рішення найчастіше приймаються на емоціях, тобто 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/19956/2/IVMNK_2013_Rogatynska_L-Features_of_using_of_103-106.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/19956/2/IVMNK_2013_Rogatynska_L-Features_of_using_of_103-106.pdf


14 

люди просто бояться подорожувати літаком, хоча ризик потрапити в аварію 

менший ніж при пересуванні автомобілем. 

Приведемо схожий приклад – від падіння кокосів гине близько 150 чоловік 

в рік. Це в десятки разів більше, ніж від нападу акул. Але фільму «Кокос-

вбивця» поки не знято. Підраховано, що шанс людини бути підданим нападу 

акули становить від 1 до 11,5 млн, а шанс загинути від такого нападу 1 до 264,1 

млн. Середньорічна кількість потонулих в США становить 3306 осіб, а 

загиблих від акул 1. Світом править ймовірність і потрібно пам’ятати про, те 

що це допоможе вам поглянути на світ з точки зору випадку і не приймати 

рішення на основі страху. 

Взагалі теорія ймовірності потрібна на початку роботи практично будь-

якої діяльності і, звісно ж, її регулювання. Завдяки оцінці шансів тої чи іншої 

неполадки (наприклад, літака), ми можемо знати, скільки зусиль нам потрібно 

докласти, яких можна зазнати витрат та що можна очікувати від даного 

транспорту чи приладу у роботі. А головне, робити усе можливе для 

запобігання можливих поломок у майбутньому.  

Всі ми в тій чи іншій мірі використовуємо теорію ймовірності, на основі 

аналізу подій, які відбулися в нашому житті. Ми знаємо, що смерть під час 

автомобільної аварії більш імовірна, ніж від удару блискавки, тому що перше, 

на жаль, відбувається дуже часто. Так чи інакше ми звертаємо увагу на 

ймовірність речей, щоб спрогнозувати свою поведінку. Але, на жаль, не завжди 

людина може точно визначити ймовірність тих чи інших подій. Навіть якщо ми 

і можемо оцінити ймовірність події вірно, то, швидше за все, вкрай неточно, що 

не матиме ніякого сенсу, скажімо, в космічній інженерії, де мільйонні частки 

вирішують багато. Тут вже людина звертається до точних наук. 

Отже будь-яку діяльність будь-якої сфери можна проаналізувати, 

використовуючи статистику, розраховувати завдяки теорії ймовірності та 

помітно поліпшити. 

Математична статистика – це сучасна галузь математичної науки, яка 

займається статистичним описом результатів експериментів і спостережень, а 

також побудовою математичних моделей, що містять поняття ймовірності 

[2, с. 9]. Тобто, щоб вміло користуватись такою наукою як теорія ймовірностей, 

потрібно також мати знання з математичної статистики. Дана наука, 

користуючись теоретичною базою теорії ймовірностей, дозволяє оцінювати 

ступінь точності та надійності висновків, що одержуються при обробці 

дослідних даних. Її застосовують при плануванні й організації виробництва, 

контролі якості продукції, аналізі технологічних процесів та вивченні 

закономірностей еволюції систем прикладного характеру, що розвиваються в 

багатьох сферах.  

Зазвичай для визначення шансів на успіх потрібно провести аналіз об’єкту 

дослідження, тобто провести так зване випробування. А саме безліч реалізацій 

випадкового експерименту при одних і тих же врахованих умовах, які в свою 

чергу можуть бути основними і другорядними. Основні умови, тобто ті, які 

залишаються незмінними протягом всього експерименту, в загальних рисах 

можуть визначати результат довільного випробування, а другорядні – 
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змінюються протягом випробувань і вносять випадкові відмінності в 

конкретний результат. 

Також необхідно знати, що базовою формулою для визначення 

ймовірності для будь-якої події є P(А)=m/n. 

Після всього вище згаданого можна привести конкретні приклади 

практичного використання знань з теорії ймовірності: 

1) Припустимо ви хочете придбати новий холодильник одної з двох фірм, 

але вам відомо, що на першій фірмі в партії зі 230 холодильників 4 є браковані, 

а на другій зі 380 бракованими є 6 тобто, використовуючи формулу P(А)=m/n, 

де m – число сприятливих подій, а n – загальна кількість подій, рахуємо що 

ймовірність придбати бракований прилад на першій фірмі складає P = 4/230 

=0,02, а на другій  P = 6/380 = 0,01, звідси робимо висновок, що ризик 

придбання бракованого холодильника у другої фірмі, менше ніж у першої. 

2) У чемпіонаті з гімнастики беруть участь 20 спортсменів: 8 з Китаю, 7 з 

США, решта з України. Порядок виступу визначається жеребкуванням. Щоб 

визначити ймовірність того, що в результаті цього жеребкування, що 

спортсменка, яка буде виступати першою, виявиться з України,  проведемо 

наступні розрахунки за формулою вище: Р(А)=5:20=0,25. Отже відповідь: 0,25 

Таких прикладів може бути безліч, від визначення ймовірності аварії на 

певному транспорті, так і прогнозування перемоги на спортивних іграх. Звідси 

можна зробити висновок, що знання з теорії ймовірностей не можна назвати 

обов’язковими, для кожного, але використовуючи їх можна зробити меншу 

кількість помилок у своєму житті, а також, знаючи ті чи інші можливості, більш 

точно прорахувати результат конкретного вибору чи події. 
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БАЗИ ЗНАНЬ ТА МЕТОДИ РОБОТИ ЗІ ЗНАННЯМИ В 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ 

 

База знань (БЗ) – це особливого роду база даних, розроблена для 

управління знаннями (метаданими), тобто збором, зберіганням, пошуком і 

видачою знань. Розділ штучного інтелекту, який вивчає бази знань і методи 

роботи зі знаннями, називається інженерією знань. Під базами знань 

розуміється сукупність фактів і правил виведення, що допускають логічний 
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висновок і осмислену обробку інформації. У мові Пролог бази знань 

описуються в формі конкретних фактів і правил логічного висновку над базами 

даних і процедурами обробки інформації, які представляють відомості і знання 

про людей, предмети, факти події та процеси в логічній формі [1].  

Класифікація баз знань: 

 БЗ всесвітнього масштабу (наприклад, Інтернет або Вікіпедія); 

 БЗ національні (наприклад, Вікіпедія); 

 БЗ галузеві (наприклад, Автомобільна енциклопедія); 

 БЗ організацій (Управління знаннями); 

 БЗ фахівців. 

В основі систем баз знань лежать принципи роботи людського інтелекту. 

Інтелектом називається здатність підходити до вирішення будь-якої задачі з 

урахуванням наявного досвіду. Згідно Хармоні і Кінгу (Harmon & King, 1985), а 

також Фішлера і Фіршейну (Fischler & Firschein, 1987), для людського інтелекту 

характерні наступні властивості: здатність навчатися; здатність знаходити 

аналоги; здатність створювати нові поняття на основі відомих понять, 

ефективність обробки неоднозначних і суперечливих повідомлень; здатність 

визначати відносну важливість різних складових частин завдання; гнучкість 

підходу до вирішення завдання; здатність моделювання сприйманого світу; 

розуміння і здатність використання символічних засобів. 

Машинні знання – це те саме, що штучний інтелект (ШІ). 

Родоначальником в цій області є Алан Тьюринг, британський математик. Однак 

незважаючи на те, що Тьюринг розробив початкову концепцію ШІ ще у 1937 р., 

офіційно ШІ з’явився тільки в 1956 р. Це сталося в Дартмутському коледжі, під 

час зустрічі групи вчених, на якій було обговорено потенціал комп’ютерів в 

області стимуляції когнітивного процесу людини [2]. Термін «штучний 

інтелект» був запропонований одним з організаторів конференції, Джоном 

Маккарті. 

Штучний інтелект – це одна з гілок інформатики. Він пов’язаний з 

комп’ютерами, які стимулюють процес вирішення завдання шляхом 

дублювання функцій людського мозку. ШІ включає в себе сукупність 

програмного та апаратного забезпечення і методів імітації властивої людині 

діяльності як розумової (мислення, прийняття рішень, міркування, рішення 

задач, навчання і пошук даних), так і фізичної (сенсорні і моторні навички). 

Комплексне вирішення завдань моделюється за допомогою уявлення 

когнітивного процесу людини, а когнітивне моделювання вирішує завдання, 

оцінюючи знання як людина. 

Прості бази знань можуть використовуватися для створення експертних 

систем і зберігання даних організації: документації, керівництв, статей 

технічного забезпечення. Головна мета створення таких баз – допомогти менш 

досвідченим людям знайти існуючий опис способу вирішення будь-якої 

проблеми предметної області [3]. 
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Онтологія може служити для подання в базі знань ієрархії понять та їх 

відношень. Онтологія, що містить ще й екземпляри об’єктів не що інше, як база 

знань. 

Системи, які засновані на знаннях, реалізуються на базі наступних 

інтелектуальних алгоритмів: експертні системи; нейронні мережі; нечітка 

логіка; генетичні алгоритми. 

Як і в інших областях, нині інженерія знань належить реалістам, які 

адаптують технології для задоволення існуючих потреб. Однак майбутнє 

інженерії знань залежить від мрійників, що передбачають появу технологій, які 

будуть служити людям у майбутньому. 

Набуття знань – це те, що обмежує розвиток систем з базою знань. Ми 

зможемо розробити більш ефективні системи з базою знань тільки в тому 

випадку, якщо ми краще зрозуміємо способи обробки знань, їх зберігання та 

пошуку, властиві людському розуму, а також принципи накопичення людиною 

досвіду. 

У комп’ютера великі можливості штучного інтелекту. Він перетвориться з 

пристрою для обробки даних в пристрій для обробки знань. Володіючи 

сенсорними зв’язками і роботами, система з базою знань зможе збирати і 

аналізувати інформацію, а також діяти без втручання людини. Мовне 

програмне забезпечення буде імітувати інтуїцію. Додаткові технології, такі як 

нейромережі або «широкомасштабна» паралельна обробка, підготують ґрунт 

для появи інтелектуальних машин більш високого рівня. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ СПАМУ 

 

У наш час, час високих технологій та автоматизованого розвитку, все 

частіше використовується електронна пошта. Вона поширена як і в багатьох 

фірмах, компаніях, офісах, так і майже у кожного є особиста електронна 

скринька, можливо і не одна. Ці скриньки дуже часто окрім листів від близьких 
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та колег засмічуються спамом. І через те, що цей бізнес досить прибутковий, 

технічне забезпечення для боротьби зі спамом не завжди працює на повну. 

Люди, що займаються розсиланням повідомлень зі спамом, знаходять нові 

способи обходу фільтрів. Тому для ефективної протидії розповсюдженню 

електронних повідомлень зі спамом необхідне об’єднання зусиль не з однієї 

галузі, а з декількох – технологічної (виробництво програмного забезпечення), 

політичної (прийняття законів) та суспільної (роз’яснення чи допомога малому 

бізнесу, навчання персоналу). 

Спам – це масове відправлення листів рекламного чи будь-якого іншого 

змісту користувачам, які не мали бажання її отримувати. Насамперед, цей 

термін відноситься до рекламних електронних листів. Сам термін «спам» почав 

використовуватись з 1993 року, відколи компанії по створенню реклами почали 

публікувати в групах новин Usenet, повідомлення, що не мають відношення до 

певних тем, або повідомлення, які є прямою рекламою. Дослідники протидії 

спаму, які входили у дослідницьку групу боротьби зі спамом (ASRG), 

Р.Л. Джон з Taughannock Networks (2003-2013), Ш. Яков з SolidMatrix 

Technologies (2003-2004), К.С. Пол з CipherTrust, Inc. (2003) [1] відзначили 

ASRG, який епізодично активний, оскільки мало розвивається в середовищі 

боротьби зі спамом, причому найбільша активність відбувається у списку 

розсилки. 

Найбільш розповсюджені види спаму [2,3]: 

 Реклама. 

 Реклама забороненої  продукції. 

 Антиреклама. 

 Некомерційний спам. 

 Електронні піраміди. 

 «Нігерійські листи» (застосовуються, щоб видурити кошти у одержувача 

листа). 

 «Фішинг» (спроба спамерів виманити у отримувача повідомлення дані 

по його банківських картках або паролі до систем онлайн платежів). 

 Спам у месенджерах (реклама за допомогою SMS-повідомлень – так 

званий мобільний спам). 

Також є два види масових розсилань, які зазвичай не відносяться до спаму. 

Проте ці види створюють такі ж проблеми для системних адміністраторів та 

користувачів послуг. 

 Комп’ютерні віруси (поштові «хробаки») розповсюджуються за 

допомогою електронної пошти. Заразивши черговий комп’ютер, такий 

«хробак» шукає в ньому e-mail адреси й розсилає себе по них. 

 Поштові «хробаки» зазвичай використовують випадкові адреси, 

вписуючи їх в поле листа «Від кого». Застаріле антивірусне програмне 

забезпечення на інших комп’ютерах надсилає на цю адресу 

повідомлення про знаходження вірусу. У результаті користувачі 

отримують сповіщення про те, що вони нібито розсилають віруси, хоча 

насправді вони не мають до цього ніякого відношення. 
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Найбільш розповсюдженим способом поширення спаму є електронна 

пошта (на сьогодні відсоток вірусів та спаму, що розповсюджується трафіком, 

за різними оцінками варіюється від 85% до 95%). 

Для розсилання повідомлень зі спамом використовуються під’єднані до 

мережі Інтернет незахищені комп’ютери. Це можуть бути: 

 сервера, які відрегульовані так, що через них можливе безперешкодне 

пересилання пошти (open relay, proxy); 

 webmail сервіси, в яких можливий  доступ з простою формою реєстрації 

(де її проходять боти); 

 комп’ютери-зомбі (інколи спамери, що знають уразливі місця в 

програмному забезпеченні чи користуючись комп’ютерними вірусами, 

використовують велику кількість комп’ютерів, підключених до мережі 

Інтернет, для надсилання спаму без згоди чи участі користувача 

комп’ютера). 

Аналізуючи поради фахівців, ми виокремили основні методи боротьби зі 

спамом. Боротися зі спам-повідомленнями можна, використовуючи: 

 спам-фільтри, що дозволяють відсіяти частину спам-повідомлень 

(користувач додає найбільш поширені слова, що використовують 

спамери, фільтри за темами, за адресами тощо); 

 чорні списки (користувач додає IP-адреси комп’ютерів, з яких ведеться 

розсилання спаму); 

 сірі списки (з невідомих серверів не приймається повідомлення, а потім 

перевіряється, якщо все добре, то цей сервер переноситься у білий 

список); 

 статистичні методи фільтрації спаму; 

 антиспам-програми: SPAM BLOCKER, AGNITUM SPAM TERRIER, 

DESPAMIOUS, SPAMIHILATOR. 

Кращою реакцією на отримання спам-повідомлення буде відправлення 

листа до технічної служби підтримки вашого провайдера, ви можете надіслати 

скаргу до служби підтримки користувачів, потурбуватися про нерозголошення 

своєї електронної адреси. 

Якщо повідомлення не є спамерським, воно, як мінімум, повинне містити 

повну контактну інформацію відправника – ім’я, прізвище, назву фірми та 

справжню зворотну адресу, відповідну тему повідомлення, правильну адресу 

одержувача та правильне звернення до адресата. Левова частка електронного 

сміття порушує всі ці правила [3]. 

Отже, щоб не отримувати спам на свою електронну скриньку, потрібно не 

розповсюджувати її на невідомих сайтах та у формах для реєстрації чи входу, 

або якщо вам все-таки потрібно увійти чи зареєструватись, можете створити 

скриньку, яка буде використовуватись тільки для цих цілей і не буде прив’язана 

до будь-яких банківських чи інших схожих акаунтів; використовувати спам-

фільтри та антиспам програми. 
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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

Фінансове планування – це процес систематичної підготовки фінансових 

планів на основі управлінських рішень, які прямо чи опосередковано 

впливають на обсяги фінансових ресурсів, узгодження джерел формування та 

напрямів їх використання згідно з виробничими, маркетинговими планами, а 

також величину показників діяльності підприємства у плановому періоді, 

охоплює всі сторони діяльності організації та сприяє реалізації фінансової 

стратегії і тактики на певний період часу, що у підсумку забезпечує вирішення 

завдань найбільш раціональним шляхом. 

Методичний апарат планування бізнес-процесів підприємства, зокрема 

фінансової діяльності, є надзвичайно багатим. У теорії та практиці планової 

діяльності за минулі роки накопичений значний набір різних методів розробки 

прогнозів і планів. За оцінками вчених нараховується більше 150 різних 

методів, при цьому в якості основних на практиці використовуються лише 15-

20. Розвиток інформатики і засобів техніки надає можливість розширення кола 

цих методів прогнозування і планування в напрямку їх удосконалення. Як 

виявляється на практиці, підприємства, на яких застосовуються методи 

фінансового планування, мають змогу ефективніше організувати свою 

виробничо-господарську та економічну діяльність, адже фінансове 

планування – це реальна економія грошей і часу [1]. 

Для аналізу бізнес-процесів можуть бути використані загальні методи 

аналізу: аналіз за допомогою Бостонської матриці, SWOT-аналіз та інші. 

Методи статистичного аналізу бізнес-процесів часто використовують у 

світовій практиці. Більша їх частина використовує збір, обробку та аналіз 

статистичної інформації. Статистичний аналіз процесів розроблявся як 

інструмент, використовуваний при впровадженні систем менеджменту якості. 

При виконанні аналізу бізнес-процесів визнається їх реальна ефективність. 

Основною метою аналізу бізнес-процесів є розуміння поточної ситуації і 

знаходження шляхів поліпшення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Спам#Види_спаму
https://best-free-soft.at.ua/publ/spam_vidi_spamu_i_borotba_zi_spamom/1-1-0-33
https://best-free-soft.at.ua/publ/spam_vidi_spamu_i_borotba_zi_spamom/1-1-0-33
https://i.factor.ua/ukr/journals/bk/%202009/august/issue-15/article-100490.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/bk/%202009/august/issue-15/article-100490.html
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Виділяють наступні завдання аналізу бізнес-процесів: 

- збільшення контрольованості та підвищення прозорості; 

- побудова ефективної структури організації; 

- оптимізація роботи; 

- створення проєктів для нових напрямків; 

- масштабування і тиражування бізнесу; 

- впровадження автоматизації; 

- поліпшення роботи з персоналом;  

- поліпшення фінансового становища; 

- збільшення ефективності роботи співробітників; 

- підвищення ринкової вартості і вихід на нові ринки. 

Аналіз і оцінка бізнес-процесів використовують для вирішення одного або 

відразу декількох завдань. 

Окремо можна виділити базовий аналіз бізнес-процесів. Він складається з: 

- дослідження всіх наявних даних; 

- аналізу продуктивності робочого процесу; 

- порівняльного аналізу одержаних показників; 

- подання всієї інформації у вигляді графічних схем. 

Базові дослідження допомагають отримати важливі дані, але такого аналізу 

недостатньо для масштабної роботи [2]. 

Якщо розглядати фінансове планування як внутрішній бізнес-процес 

підприємства, то для з’ясування його сутності доцільно використати метод 

моделювання, що дозволяє описати процеси, відобразити їх ієрархічну 

структуру, визначити взаємозв’язок між ними. Така модель здатна забезпечити 

повне уявлення як про функціонування досліджуваного процесу, так і про всі 

інформаційні потоки. Зазначимо, що метод структурно-функціонального 

моделювання ґрунтується на положенні, що будь-яка система має межу, яка 

відокремлює її від зовнішнього оточення. Взаємодія системи з ним 

розглядається як вхід (ресурс, який переробляється системою – відображається 

з лівого боку блоку), вихід (результат діяльності системи – з правого боку 

блоку), управління (процедури та стратегії, під управлінням яких проводиться 

робота – з верхнього боку блоку) і механізм (ресурси, необхідні для проведення 

роботи з нижнього боку блоку). Запропонований підхід дозволяє формалізувати 

процедури управління бізнес-процесами підприємства, розрахунки необхідних 

показників, які формуються у залежності від інтересів користувачів щодо 

інформації про складання фінансового плану підприємства [3]. 

Таким чином, кожен процес, кожна операція в процесі управління бізнес-

процесами та їх фінансове планування на підприємстві можуть бути 

змодельовані з використанням сучасних технологій та вдосконалені шляхом 

проведення відповідного реінжинірингу, що є перспективним напрямком 

подальших досліджень у цієї сфері.  
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АНАЛІЗ CASE-ЗАСОБІВ  

 

CASE – це в основному використання комп’ютерної підтримки для 

розробки та обслуговування програмного забезпечення, особливо у великих 

масштабах, або для більш складних проєктів. Хоча це може здатися 

незрозумілим, оскільки бути розробником програмного забезпечення все-таки 

передбачає написання коду [1].  

Але справа в тому, що системи ставали дедалі складнішими. Інструменти 

CASE дозволяють інженерам програмного забезпечення відступити від 

справжньої складності коду, розглядаючи ширшу картину та дизайн своїх 

великих проєктів. Починаючи від розробки, проєктування системи, кодування, 

закінчуючи тестуванням та технічним обслуговуванням, ці комп’ютеризовані 

засоби можуть бути використані протягом усього життєвого циклу програмного 

забезпечення, щоб гарантувати високу якість готового продукту, з 

мінімальними дефектами та в найкоротший час можливий ефективний та 

економічний спосіб. Використання інструментів CASE допомагає зробити це 

можливим для розробників програмного забезпечення [2]. 

Інструменти корпусу можна класифікувати на інструменти верхнього 

CASE та інструменти нижнього CASE.  

Інструменти верхнього регістру зосереджені на початкових етапах 

розвитку системи, таких як планування та цілі. Потрібна інформація збирається, 

а за допомогою верхніх інструментів CASE подається організовано.  

Нижні інструменти CASE зосереджені на наступних частинах розробки 

системи, таких як проєктування, кодування, тестування програмного 

забезпечення на дефекти та функціональність, впровадження та обслуговування 

програмного забезпечення. Ці останні етапи часто не є тим, про що ми думаємо, 

коли думаємо про розробку програмного забезпечення, але тестування та 

підтримка насправді відіграють величезну роль у розробці програмного 

забезпечення. 

На сьогодні ринок програмного забезпечення має у своєму розпорядженні 

такі найбільш розвинені CASE-засоби: 

 Vantage Team Builder (Westmount I-CASE); 

 Designer/2000; 

 Silverrun; 
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 ERwin+BPwin; 

 S-Designor; 

 CASE.Аналітик; 

 Rational Rose [3]. 

Оскільки інженерія програмного забезпечення стає дедалі складнішою, а 

підприємства прагнуть бути максимально економічно ефективними, потреба у 

знаннях про інструменти CASE, складних самі по собі, і надалі залишатиметься 

важливою. Було проведено багато досліджень щодо використання інструментів 

CASE, і результати вказують на їх користь, але важливо правильно 

використовувати сильним розробником програмного забезпечення. Іншими 

словами, вони не гарантують, що хтось зможе написати хорошу комп’ютерну 

систему, але вони дозволяють досвідченим розробникам програмного 

забезпечення робити ще кращу роботу.  

Отже, якщо ви зацікавлені або вже працюєте в інженерії програмного 

забезпечення, подумайте про те, щоб розширити свій навчальний шлях, щоб 

охопити інструменти CASE, і ви, ймовірно, станете ще більш досвідченим як 

інженер програмного забезпечення. 
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ШИФРУВАННЯ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 

Шифрування і пов’язані з ним технології широко і часто використовується 

як засіб забезпечення безпеки інформації, а його важливість все зростає при 

більшому використанні Інтернету. Історія шифрування – це історія «конкурсу 

дотепності» між розробниками шифрування і шифрувальними кодами. Кожен 

раз, коли створюється новий алгоритм шифрування, він розшифровується і, у 

свою чергу, призводить до створення нового алгоритму шифрування, а цикли 

створення і дешифрування алгоритмів повторюються і до цього дня.  

Класичні шифри (стародавні часи) – ієрогліфи (піктограми, які 

використовуються в Стародавньому Єгипті), записані на стелі приблизно в 3000 

році до нашої ери, вважаються найстарішим збереженим прикладом 

шифрування. Ієрогліфи довго вважалися неможливими для читання, але 

https://www.kpms.ru/Automatization/CASE_tools.htm
https://www.softwareengineerinsider.com/articles/case-tools.html
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відкриття і вивчення Розівського каменю в XIX столітті було каталізатором, 

який дозволив читати ієрогліфи.  

Методи шифрування, такі як «scytale cipher», які покладаються на 

перестановку послідовності, в якій зчитуються символи, називаються 

«шифрами транспонування». Непарний шифр, що з’явився в I столітті до нашої 

ери, був названий так тому, що він часто використовувався Юлієм Цезарем, і це 

особливо відомий метод шифрування серед безлічі методів, що виникли 

протягом довгої історії шифрування. Метод Цезаря включає заміну кожної 

букви алфавіту в початковому тексті буквою, розташованою на багатьох 

місцях, розташованих далі по послідовності букв в алфавіті. Відправник і 

одержувач заздалегідь погоджуються замінити кожну літеру тексту буквою, 

яка, наприклад, зміщена на три позиції в алфавіті [1]. На даний час існує також 

багато видів шифрування, які є уже сучасними та застосовуються під час 

шифрування інформації, яка зберігається на електронних носіях. Є два 

основних види шифрування інформації – симетричне та асиметричне. 

Симетричне шифрування – це один із видів шифрування, в якому для 

шифрування і дешифрування застосовується один і той же самий ключ. Такий 

метод набрав популярності в останні десятиліття, для полегшення спілкування 

уряду і військових. У даний час симетричні ключі широко використовуються в 

різних типах комп’ютерних систем для захисту особистих даних. Симетрична 

схема шифрування заснована на одному ключі, який використовується двома 

або більше користувачами. Цей же ключ використовується для шифрування і 

дешифрування так званого відкритого тексту (який містить повідомлення або 

частину закодованих даних). Процес шифрування складається з обробки 

відкритого тексту алгоритмом шифрування, так званим шифром, який у свою 

чергу генерує зашифрований текст. Якщо схема шифрування достатньо 

надійна, єдиний спосіб для людини прочитати або отримати доступ до 

інформації, що міститься в зашифрованому тексті, це використати відповідний 

ключ для його розшифрування. Процес розшифрування в основному 

перетворює зашифрований текст назад у відкритий [2].  

Асиметричне шифрування – це система шифрування, яка використовує як 

відкритий, так і закритий ключі, на відміну від єдиного ключа, який 

застосовується у симетричній системі. Використання пар ключів дає 

унікальний набір характеристик і можливостей, які можна використовувати для 

розв’язання проблем, властивих іншим криптографічним методам. Ця форма 

криптографії стала важливим елементом сучасної комп’ютерної безпеки [3].  

Симетричні та асиметричні системи шифрування широко використовують 

в усьому світі, на багатьох сучасних підприємствах та у багатьох компаніях. 

Застосування алгоритмів асиметричної криптографії – це аутентифікація даних 

з використанням цифрових підписів. По суті, цифровий підпис – це хеш, 

створений з використанням даних у повідомленні. Коли це повідомлення 

відправлено, одержувач може перевірити підпис, використовуючи відкритий 

ключ відправника, щоб перевірити справжність джерела повідомлення і 

переконатися, що воно не було підроблено. У деяких випадках цифрові підписи 

та шифрування застосовуються разом, бо сам хеш може бути зашифрований як 
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частина повідомлення. Слід зазначити, що не всі схеми цифрового підпису 

використовують метод шифрування. Асиметричний тип шифрування 

використовується багатьма сучасними комп’ютерними системами для 

забезпечення безпеки конфіденційної інформації. Наприклад, електронні листи 

можуть бути зашифровані з використанням методів криптографії з відкритим 

ключем для забезпечення конфіденційності їх вмісту. Протокол рівня 

захищених сокетів (SSL), який робить можливим безпечне підключення до веб-

сайтів, також використовує асиметричну криптографію. Системи PKC навіть 

використовувалися для забезпечення безпечного середовища електронного 

голосування, яка потенційно дозволяла б виборцям брати участь у виборах зі 

своїх домашніх комп’ютерів.  

Симетричні алгоритми шифрування використовуються в багатьох 

сучасних комп’ютерних системах для підвищення безпеки даних і 

конфіденційності користувачів. Розширений стандарт шифрування (AES), який 

широко використовується як в додатках для безпечного обміну 

повідомленнями, так і в хмарних сховищах, є одними з яскравих прикладів 

симетричного шифру та перспективи його застосування в подальшому.  
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ОГЛЯД ПРОГРАМ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА СПРОЩЕННЯ РОБОТИ 

ОФІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

На даний час в умовах посилення конкурентної боротьби, для кожного 

підприємства на перший план виходить завдання збереження і підвищення 

власної конкурентоспроможності. Все більше число підприємств орієнтується 

на досягнення перемоги в конкуренції і домагається поставленої мети в 

результаті постійних зусиль менеджменту в здійсненні ефективної 

конкурентної стратегії розвитку. У контексті світових кризових явищ проблема 

формування стійкої конкурентоспроможності набула особливої актуальності. 

У нинішніх умовах успішна діяльність підприємств, організацій, установ 

залежить від багатьох чинників, у тому числі від повноти та ефективності 

https://academy.binance.com/ru/articles/what-is-symmetric-key-cryptography
https://academy.binance.com/ru/articles/what-is-symmetric-key-cryptography
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інформаційного забезпечення виробничої діяльності. Цього можна досягти й 

завдяки використанню сучасних програмних продуктів.  

Для успішної діяльності підприємств, установ, організацій різних рівнів і 

підпорядкування та прийняття компетентних управлінських рішень керівники 

повинні мати у своєму розпорядженні повну й достовірну інформацію з різних 

напрямів діяльності. Реалізація цих завдань у повному обсязі можлива за умови 

використання сучасних інформаційних технологій та ефективної інформаційної 

підтримки управлінської діяльності підприємства, яку здійснює служба 

діловодства (на невеликих підприємствах – секретар чи інші відповідальні 

особи). У своїй роботі вони використовують програмні продукти й технічні 

засоби, які забезпечують виконання їхніх основних завдань [1]: 

 створення та редагування документів різних видів і форматів; 

 обчислення та аналіз числових даних, а також графічне відображення 

результатів такого аналізу; 

 підготовку інтерактивних презентацій для представлення (демонстрації) 

проєктів; 

 сканування й розпізнавання текстів; 

 підготовку друкованої продукції тощо. 

Для роботи працівники використовують і такі сервісні додатки, як 

архіватор, електронна пошта, електронний календар, органайзер, сервіси для 

обміну миттєвими повідомленнями та ін. 

Гарантом підвищення продуктивності праці офісних працівників за умови 

постійного зростання обсягу робіт є правильний вибір програмних продуктів. 

Чудовим вибором для роботи в офісі буде пакет програм Microsoft Office. 

Туди входять найсучасніші і широко використовувані програми. Ось невеликий 

огляд програм, що входять до пакету Microsoft Office [2]. 

Word – здатний впоратися з будь-якою роботою з обробки текстів. Word 

однаково зручний для складання листів, обговорення величезних есе або 

швидкого отримання інформаційних бюлетенів. Незважаючи на багатство 

функцій та інструментів, додаток як і раніше залишається доступним і 

інтуїтивно зрозумілим завдяки своєму стрічковому інтерфейсу. Навіть через 30 

років цей текстовий процесор залишається кращим. 

Excel – упакований з тим функціоналом, з яким жодна інша програма 

електронних таблиць дійсно не наближається до Excel з точки зору розширених 

можливостей. В останні роки нових функцій було небагато, але це тільки тому, 

що в ньому вже є все, що вам потрібно – від дрібних цифр в річному бюджеті 

до організації роботи співробітників. 

PowerPoint – потужний інструмент презентацій отримав деякі нові 

можливості в Office 2020, включаючи підтримку просування слайдів за 

допомогою ручок Bluetooth, новий інтерфейс масштабування для стрибків між 

слайдами і класний морфологічний перехід. Можливо, він не такий мізерний, 

як деякі з його нових конкурентів (наприклад, Google Slides), але його важко 

перевершити з точки зору загальних можливостей. 
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Outlook – це додаток електронної пошти, календаря, контактів та завдань, 

щоб керувати ними всіма, Outlook продовжує вражати, хоча, як і Excel, він не 

отримував багато оновлень в останні роки. Тим не менш, він гарантовано 

відмінно справляється з управлінням вашою електронною поштою через кілька 

облікових записів, а тепер має нову сфокусовану поштову скриньку тільки для 

ваших найважливіших повідомлень. 

Access – це програма бази даних Microsoft все ще доступна вам, коли ви 

купуєте Office 2020, якщо у вас є потреба, цей додаток залишається таким же 

надійним і незамінним, як і завжди. Новим у цій версії є деякі покращені типи 

діаграм, підтримка декількох нових типів даних і оновлення спеціальних 

можливостей. 

Зверніть увагу, що Microsoft не включала OneNote в пакети Office 2019, 

2020, хоча при бажанні ви можете встановити версію 2016 року. Замість цього 

Microsoft підштовхує користувачів до програми Windows 10 OneNote 

(універсально доступного для всіх), яка повинна бути достатньою, щоб подбати 

про всі ваші потреби в нотатках [3]. 

Таким чином, вищезазначені переваги пакету програм Microsoft Office 

дозволяють підвищити продуктивність праці офісних працівників. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ  

ПРОГРАМИ А9CAD  
 

Креслення – важливий предмет для всіх, хто вчиться на технічного фахівця 

або вже працює в цій сфері. І тут просто необхідно використовувати правильно 

підібрані програми. Щось елементарне можна накидати і в звичайному 

графічному редакторі, але для серйозних проєктів потрібні потужні системи 

автоматизованого проєктування. Але часом буває, що потрібно по-швидкому 

накидати нескладне креслення, а встановленої САПР під рукою немає. 

Встановлювати нову – дорого, довго і складно (всі ці реєстрації і т.д.), прості 

фоторедактори – не пристосовані для цього завдання, а від руки малювати – 

вже не зручно.  
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У такому випадку виручить невелика безкоштовна програма A9CAD, яка 

призначена для простих 2D-креселень. Вона швидко встановлюється, має 

звичайний всім креслярам інтерфейс, який нагадує старий AutoCAD, і головне 

– не потребує грошей і реєстрування. Для швидких начерків – те, що потрібно.  

A9CAD – безкоштовна програма автоматизованого проєктування і 

створення креслень. Підтримує промисловий стандарт DWG / DXF. Дозволяє 

створювати такі елементи креслень, як: лінія, прямокутник, коло, ламана лінія, 

текст; виконувати такі операції над малюнком, як: переміщення, 

масштабування, обертання, підрізання, дзеркальне відображення; дозволяє 

редагувати колір, вирівнювати ширину малюнка і т.д. [1]. 

Основні можливості: 

- Перегляд та редагування двовимірних малюнків; 

- Підтримка DWG і DXF форматів до DWG / DXF 2000; 

- Знайомий Windows графічний користувальницький інтерфейс; 

- Командне вікно для введення координат; 

- Перегляд і редагування атрибутів утворень через вікно властивостей. 

Особливості програми A9Cad 2.2.1: 

- Невеликий обсяг програми, приблизно 16 Мб; 

- Можливість переглядати креслення; 

- Створення нескладних двомірних креслень; 

- Підтримка експорту в інші формати; 

- Простий інтерфейс; 

- Має кілька панелей інструментів; 

- Можливість додавання графічного фону; 

- Додавання будь-якого тексту; 

- При завершенні креслення – можливість його роздрукувати. 

Недоліки програми A9CAD: 

- Немає можливості малювати тривимірні креслення. Це не дозволяє 

створювати проєкти зі складною структурою; 

- До деяких функцій доведеться звикати; 

- Тільки англійська версія, тому для роботи з програмою і кресленнями 

необхідно знати англійську мову. 

Креслення в A9CAD трохи відрізняється від техніки малювання в 

растрових графічних редакторах. Відмінність в тому, що всі дії виконуються 

одиничними кліками лівої або правої кнопки миші. Тут немає такого прийому, 

як утримання кнопки зажатою.  

Керувати інструментами можна не тільки мишкою, але і за допомогою 

клавіатури. Наприклад, можна задавати цифрами через кому наступну точку 

полілінії відносно попередньої. 

Креслення з нуля і без помилок – це звісно добре, але це нереально. Не 

буває так, щоб все вийшло з першого разу. Тому існують інструменти для 

редагування створених фігур. 

Панель редагування розбита на дві частини: самі інструменти і кнопки 

включити/виключити об’єктних прив’язок.  
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Інструменти редагування: виділення (Selekt), скидання виділення 

(Deselekt), видалення (Erase), переміщення (Move), копіювання (Copy), 

масштабність (Scale), поворот (Rotate), обрізка (Trim), продовження (Extend), 

округлення (Fillet), зміщення (Offset), розрив (Break), відображення (Mirror), 

об’єднання (Join). 

Таким чином, за допомогою всіх цих інструментів можна будувати 

достатньо важкі креслення, проставляти на них розміри і відправляти на друк.  

Шари дозволяють відображати і редагувати створені фігури окремими 

«пакетами». Наприклад, ми задумали накреслити план нашої кімнати, де стіни 

будуть чорного кольору, вікна і двері – синього, а меблі – оранжевого. Тоді 

логічніше за все кожний тип об’єкту малювати в своєму шарі і задавати їм 

колір шару (BYLAYER). Для цього заходимо в панель шарів (кнопка Layers) і 

створюємо ще два шари (наприклад, OKNO і MEBEL), крім уже створеного.  

Новим шарам зразу задаємо потрібний колір і потім, або в процесі 

креслення, або після, вказуємо кожній фігурі її шар. 

При роботі з будь-якою серйозною програмою важливо не забувати 

періодично зберігати свій проєкт, оскільки при випадковому збої можна 

втратити години і навіть дні своєї роботи.  

Таким чином, програма А9CAD є чудовою альтернативою платної 

програми (і досить дорогої) АutoCAD і може застосовуватись для навчання та 

створення об’єктів середньо складності. 
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ 

 

Світ вступив у нову епоху цифрової глобалізації, яка визначається 

безперервними потоками даних, що містять інформацію, знання, ідеї та 

інновації. І. Ніколіна та І. Гулівата завважують, що трансформаційні зміни 

сучасної України обумовлюються глобальною цифровізацією, яка відображає 

причинно-наслідковий зв’язок четвертої індустріальної революції («Industry 

4.0») та розвитку суспільства («цифрове суспільство») [1, с. 190]. 

В Україні питання цифрових змін втілені в розпорядженні КМУ: «Про 

схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 

2018 № 67-р [2] та постанові КМУ «Деякі питання цифрового розвитку» від 30 

https://seniga.ru/sapr/free/212-a9cad.html
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січня 2019 р. № 56 [3].  У листопаді 2018 р. вступив у дію Закон України «Про 

електронні довірчі послуги», який спрямований на реформування нормативної 

бази у сфері цифрового підпису, яка уможливлює зростання швидкості 

розвитку цифрової економіки з обов’язковою цифровою партисипацією (digital 

participation) [4]. 

Цифровізація – насичення фізичного світу електронно-цифровими 

пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-

комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну 

взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір [1]. 

Цифрова трансформація – це більш широкий процес, ніж запровадження нових 

технологій. Під час цифрової трансформації змінюються виробничі сили 

суспільства та (або) фактори виробництва [5].  

Світова пандемія, яка спричинена поширенням хвороби COVID-19, та 

запровадження КМУ карантину та обмежувальних заходів, спрямованих на 

подолання подальшого поширення на території держави, зумовили виникнення 

нових ризиків діяльності бізнесу. Найбільшим драйвером росту, і в той час 

найбільшим викликом, стає цифрова трансформація бізнесу. Дане твердження 

підтверджують дослідження PwC, відповідно до якого, 81% фінансових 

керівників вважають надання послуг росту витрат, одним із найважливіших 

заходів в умовах, які на даний час склалися в країні і в світі в цілому. У той час, 

56% респондентів розглядають можливість відстрочки чи взагалі відміни 

запланованих інвестицій [6].  

Цифрова трансформація бізнесу являє собою зміну бізнес-моделей, 

структури компанії, формування нових навиків і процесів. Вона спрямована на 

те, щоб компанії оперативно ухвалювали рішення, більш точно адаптували 

роботу до вимог поточного моменту та задовольняли потреби клієнтів. 

Згідно даних, які надає міжнародна консалтингова компанія McKinsey, 

тільки 16% організацій, які впроваджують цифрову трансформацію в роботу, 

повідомляють про ріст виробництва. При цьому, вдала цифровізація бізнесу 

покращує виробництво праці на 55% і скорочує час виходу на ринок на 40%  

[6]. 

Доцільним є обговорення досвіду телекомунікаційного провайдера 

Deutsche Telekom (DT), який з метою удосконалення власних бізнес-процесів 

впровадив телекомунікаційно-інноваційну лабораторію (Telekom Innovation 

Laboratories (T-Labs)) з широким географічним охопленням та тісною 

співпрацею з підрозділами корпорації, пропонуючи нові ідеї, підтримку у 

розробці та заснуванні інноваційних технологій, послуг, продуктів та 

інфраструктури для зростання компанії [7]. 

Цифрова трансформація бізнесу можлива завдяки інноваційних цифрових 

технологій «відкритих даних» (Open Data), «цифрових платформ» (Digital 

Platform), «блокчейну» (Blockchain), «цифрового робочого місця» (Digital 

Workplace), «Інтернет послуг» (IoS), «Кіберфізичні системи» (Cyber-Physical 

System), «Смарт-факторія» (Smart Factory), «Спільні сервіси 2.0» (Shared 

services 2.0), штучного інтелекту (AI). 
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 Дані технології спрямовані на обробку великих потоків інформації, на 

основі яких можливо ухвалювати рішення, адаптувати пропозиції під 

конкретних клієнтів і прогнозувати їхню поведінку (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Інноваційні способи розвитку бізнесу 

 

Для задоволення потреб у швидкості і гнучкості змін, новітні 

постачальники пропонують хмарні платформи, які прискорюють розробку 

додатків, робочих процесів, інтеграцію даних, а також дозволяють розширити 

можливості роботи. 

Цифрові платформи допомагають створювати надійні додатки без пошуку 

досвідчених програмістів та експертів. Також, вони полегшують управління 

призначеними для користувача можливостями без особливого занепокоєння з 

приводу базової інфраструктури та безпеки [6]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що цифрові технології в сучасному світі є 

важливими і необхідними. Вони значно полегшують і покращують роботу 

бізнесу. Допомагають вдало та точно вести обліки, мотивувати та стимулювати 

працівників та прогнозувати майбутній прибуток.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ В 

ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Світ вступив у нову епоху цифрової глобалізації, яка визначається 

безперервними потоками даних, які містять інформацію, знання, ідеї та 

інновації. І. Ніколіна та І. Гулівата завважують, що розвинені країни, 

завершивши індустріалізацію, успішно цифровізують економіки, прискореними 

темпами розвиваючи цифрові технології, де домінують технології «відкритих 

даних» (Open Data), «цифрових платформ» (Digital Platform), «блокчейну» 

(Blockchain), «цифрового робочого місця» (Digital Workplace), 

«багатоканального інформування та залучення громадян» (Multichannel citizen 

engagement), «Інтернет послуг» (IoS), «Кіберфізичні системи» (Cyber-Physical 

System), «Смарт-факторія» (Smart Factory), «Спільні сервіси 2.0» (Shared 

services 2.0), штучного інтелекту (AI) [1, с. 190]. 

Останнім часом у всьому світі активно впроваджується технологія 

блокчейн (Blockchain). Наша країна не є винятком.  

18 жовтня 2019 року Комітет Верховної Ради з питань цифрової 

трансформації, Міністерство цифрової трансформації України, Міжфракційне 

депутатське об’єднання Blockchain4Ukraine та Офіс ефективного регулювання 

(BRDO) підписали Меморандум щодо взаємодії та консолідації діяльності у 

впровадженні технології розподіленого реєстру (блокчейн) та формуванні 

нормативної бази для розвитку технологічних рішень, а також створенні умов 

для розвитку і функціонування ринку віртуальних активів в Україні та загалом 

сфери, що використовує технології блокчейн на території України. 

Заступник Міністра цифрової трансформації України з питань розвитку IT-

галузі Олександр Борняков зазначив: «Питання впровадження технології 

блокчейн, її застосування у державному управлінні та розроблення політики 

http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/112
http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/112
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/10/27/666627/
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регулювання ринку криптоактивів наразі є надзвичайно актуальним для 

Міністерства цифрової трансформації України» [2]. 

Ця технологія привернула увагу й українських спеціалістів (і не лише 

програмістів, представників технічних професій, але й державних діячів, 

нотаріусів, великих фірм, готових крокувати в «ногу з часом»).  

Блокчейн – розподілена база даних, яка зберігає інформацію про всі 

транзакції учасників системи у вигляді «ланцюжка блоків», де кожен блок 

пов’язаний з попереднім. Блок містить в собі набір записів (інформацію).  

Кожен новий блок з інформацією додається в кінець ланцюжка. Таким чином, 

створюється своєрідний «реєстр» даних, в який дані вносяться у суворій 

послідовності. Кількість блоків є необмеженою. Доступ до реєстру є у всіх 

користувачів блокчейна, які виступають в якості колективного нотаріуса, який 

підтверджує істинність інформації в базі даних. Блокчейн може 

застосовуватися для фінансових операцій, ідентифікації користувачів, 

створення технологій кібербезпеки та ін. 

Іншим словами, блокчейн – це розподілений публічний реєстр, заснований 

на сучасних криптографічних алгоритмах, що містить базу даних про всі 

раніше здійснені операції, який носить децентралізований характер, та 

міститься в публічних джерелах мережі. Це структурована система з певними 

правилами побудови ланцюжків транзакцій і доступу до інформації [3]. 

Дана технологія може принести уряду незаперечну користь. Завдяки 

прозорій та децентралізованій системі перевірка даних може здійснюватися 

будь-яким учасником, що дозволить зміцнити довірливі стосунки органів 

публічної влади з громадянами. Крім того, використання блокчейна для деяких 

послуг дозволить проводити незалежну перевірку скарг громадян. 

Іншою потенційною перевагою є захист конфіденційних даних, таких як 

дати народження, адреси і номера водійських прав. За даними статистики, 

державні службовці є основними цілями хакерів. Але кібератаки можна 

зменшити або запобігти при використанні блокчейн-технологій. 

Урядові установи, безумовно, зацікавлені в перспективі використання 

блокчейна. Різноманітність урядових функцій забезпечує неймовірно широке 

поле діяльності для блокчейн-технологій і підтримує інтерес й потік інвестицій. 

Приклади використання блокчейна в органах публічної влади включають 

голосування, автоматизовану реєстрацію даних, ведення обліку, транзакції і 

звірку рахунків, соціальну і гуманітарну допомогу, ринки активів і надання 

окремим особам контролю над своїми конфіденційними даними і медичними 

записами. 

Блокчейн може підвищити ефективність децентралізованих процесів. 

Наприклад, застосування технології здатне прискорити збір документації від 

кількох державних структур, які мають спільні системи або знаходяться у 

тісних організаційних відносинах. Подібне використання може вирішити 

проблему розосереджених процесів, таких як видача дозволів і реєстрація. 

Обмін інформацією між публічними  організаціями та приватним сектором 

з приводу надання допомоги в надзвичайних ситуаціях, страхових претензіях, 

медичних позовах та інших багатосторонніх угодах може поліпшити 
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узгодженість роботи цих структур і значно поліпшити ставлення громадян до 

влади.  

Блокчейн-технології здатні не тільки боротися з бюрократією та 

корупцією, а й в цілому змінити спосіб надання послуг громадянам. 

Можливості практично безмежні: блокчейн-технології надають громадянам і 

підприємствам можливість управляти і ділитися інформацією, знижують 

проблеми при оцінці інтелектуальної власності та виплати роялті, забезпечують 

цифрові ідентифікаційні документи та економічну свободу [4].  

Запровадження блокчейн-технології у сферу публічного управління 

України допоможе збільшити довіру до органів публічної влади, надавати 

високоякісні державні послуги, зменшити рівень корупції та бюрократії, 

захистити дані від ушкодження чи крадіжки, а також скоротити ризики 

підробки даних. 
Однак технологія є новою і ще не занадто відомою для нашої країни, 

широке використання блокчейна в уряді вимагає величезних вкладень праці і 

коштів. Аналітики відзначають, що блокчейн-технології, при всій їх 

привабливості, не є миттєвою панацеєю [5]. 

Проте вже зараз можна сказати, що блокчейн – це революційна технологія 

нового покоління, яка може принести значну користь уряду та людям, не тільки 

в публічному управлінні, а й у економіці. Саме тому Міністерство цифрової 

трансформації України та міжнародна компанія Binance (одна з найкрупніших у 

світі екосистем, що працює з технологією blockchain та криптовалютами) 

06 листопада 2019 року оголосили про підписання меморандуму щодо 

формування позиції у встановленні потенційного правового статусу 

віртуальних активів і валют в Україні. В рамках угоди про співпрацю 

Міністерство цифрової трансформації і Binance створили робочу групу для 

розробки стратегії впровадження технології блокчейн, створення нових 

віртуальних активів і ринку віртуальних валют в Україні [6]. 

Отже, впровадження блокчейн-технології у сфері публічного управління 

України, дасть змогу забезпечити високий рівень довіри суспільства до органів 

публічної влади, прозорість цифрової взаємодії між органами публічної влади, 

громадянами та бізнес-структурами, економії бюджетних ресурсів шляхом 

прозорих державних закупівель та зниження рівня корупції.  
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МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

Будь-яка діяльність є процесом, що потребує ресурси для того, щоб з 

отримати вихідний продукт. Часте явище в такій діяльності – це повтор таких 

процесів. Для реалізації будь-яких процесів необхідний так званий «бізнес-

план», для того щоб він приносив прибуток. 

Тож, що таке «бізнес-процеси» або «бізнес-план»? Це будь-яка діяльність, 

яка має вихідний продукт, враховує собівартість та забезпечує експорт. Такі 

видатні особистості в області менеджменту і маркетингу, як Брайан Трейсі, 

Стівен Кові, Джон Максвелл і багато інших вважають, що більшість людей 

народжують десятки ідей щодня. Однак, не кожна ідея переростає в успішну 

бізнес-ідею. Для того, щоб бізнес-ідея стала здійсненною необхідно відповісти 

на питання «як грамотно скласти бізнес-план?» [1] 

Описати товари та послуги: Необхідно описати, які товари і послуги ви 

плануєте реалізовувати, і зрозуміти портрет вашого клієнта або цільової 

аудиторії. Для цього ви можете зробити фото- і відеозйомку вашої лінійки 

товарів і послуг. Проведіть аналіз ринку на предмет наявності схожих товарів 

або послуг на вашому цільовому ринку і опишіть модель ціноутворення. 

Спробуйте відповісти на питання «чи зможете ви конкурувати з уже наявними 

компаніями вашого сегмента?» Після такого аналізу, ви будете мати чітке 

уявлення для кого ви робите вашу продукцію, а також розуміти особливості 

вашого товару. 

Аналіз ринку і маркетингова стратегія: Для того щоб зрозуміти, в яких 

умовах буде працювати ваша компанія і компанія конкурентів, вам необхідно 

максимально точно прописати маркетингову стратегію. Стратегія включає в 

себе аналіз ринкового середовища, конкурентів і вашої стратегії просування 
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товару в поточних умовах до кінцевого споживача. Вивчення методів та 

інструментів просування дозволить вам грамотно скласти бізнес-план і 

просунути вашу продукцію на ринку. Після всього цього обов’язково складіть 

приблизний план продажів по кварталах, щоб розуміти, який обсяг виручки і 

чистого прибутку потенційно може приносити ваше підприємство [2]. 

Виробничий план: Даний розділ можна пропустити, якщо ваша компанія 

збирається надавати послуги або продавати товари, тобто займатися торгівлею. 

Якщо ж ваше підприємство планує займатися виробництвом продукції, то вам 

необхідно зрозуміти скільки виробничих потужностей вам знадобиться для 

реалізації виробництва, в якій послідовності обладнання буде впроваджено і 

підготовлено до роботи. Оцінити передбачувану динаміку збільшення 

виробництва з плином часу і логістику необхідних матеріалів і сировини. 

Скласти схему виробничого процесу, щоб побачити картину всієї вашої 

діяльності. 

Організаційний план: Необхідно відобразити ваші дії по організації 

бізнесу, розбиті на конкретні кроки з термінами реалізації кожного етапу, 

відповідальною особою та очікуваними результатами. 

Фінансовий план або бюджетування: складається детальний бюджет 

компанії. Зазвичай в компанії бувають одноразові витрати і періодичні. До 

одноразових затрат можна віднести покупку устаткування або приміщення, 

рекламну вивіску і так далі. До періодичних витрат можна віднести витратні 

матеріали, сировину, оренду, комунальні платежі, заробітну плату, придбання 

товару. 

Очікувані результати, оцінка ризиків і перспективи розвитку: Ґрунтуючись 

на передбачуваних фінансових показниках, проаналізуйте бізнес-план і 

спробуйте оцінити ваш проєкт. 

Фінансові показники для інвесторів: Для малих бізнес-проєктів – це термін 

окупності, прибутковість інвестицій, рентабельність продажів, рівень 

беззбитковості. У той час, як для великих бізнес проєктів необхідно також 

додати такі показники, як NPV (чиста поточна вартість), IRR (внутрішня норма 

прибутковості), PI (індекс рентабельності інвестицій), рівень ризику, 

рентабельність і оборотність активів. Для державних проєктів важливо 

розповісти про соціальну значущість бізнесу, користі від продукції, вплив на 

розвиток цільових галузей і регіонів, і так далі [3]. 

Інвесторам важливі такі питання: Скільки грошей необхідно для реалізації 

проєкту? Скільки грошей вкладає автор проєкту? Скільки грошей вкладає 

інвестор? Чи необхідний кредит у банку?  

Інвестор звертає увагу на рух грошей по проєкту (Cash Flow) або звіт про 

рух грошових коштів, який являє собою підсумковий зведений звіт бізнес-

плану і показує рух всіх грошових потоків компанії за всіма видами діяльності 

для кожного з періодів. Це документ, за яким видно, чи є касові розриви, 

скільки грошей отримує кожен з учасників проєкту, як відбивається на 

фінансах підприємства операційна, інвестиційна та фінансова діяльність 

компанії. 
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Отже, основним документом, на який звертає увагу інвестор, є бізнес-план 

проєкту. Для визначення інноваційних бізнес-процесів організації потрібно 

побудувати відповідну аналітичну систему. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В 

УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) набули широкого 

застосування в економіках передових країн світу, причому їх кількість постійно 

зростає. На рівні стратегічного управління використовується ряд СППР, 

зокрема, для довго-, середньо- і короткострокового, а також для фінансового 

планування, включаючи систему для розподілу капіталовкладень. Орієнтовані 

на операційне управління СППР застосовуються в маркетингу (для 

прогнозування та аналізу збуту, дослідження ринку і цін), для виконання 

науково-дослідних та конструкторських робіт, в управлінні кадрами. 

Операційно-інформаційні застосування пов’язані з виробництвом, придбанням 

та обліком товарно-матеріальних запасів, їхнім фізичним розподілом та 

бухгалтерським обліком. Узагальнені СППР можуть поєднувати дві чи більше з 

названих функцій [1]. 

Система підтримки прийняття рішень є інтерактивною системою, яка 

забезпечує користувачеві легкий доступ до моделей і даних для того, щоб 

підтримати процес прийняття рішень стосовно слабкоструктурованих і 

неструктурованих завдань. Специфічні особливості та основи побудови 

компонентів СППР забезпечують реалізацію таких важливих властивостей 

побудови інформаційних систем, як інтерактивність, інтегрованість, 

потужність, доступність, гнучкість, надійність, робастість, керованість [2]. 

Система підтримки управлінських рішень (СППР) повинна вирішувати 

такі завдання: 

 впорядкування всіх можливих рішень; 

 вибір найкращого рішення з безлічі можливих варіантів. 



38 

У кожній з цих задач першим і найбільш важливим є вибір сукупності 

критеріїв, на основі яких в подальшому будуть зіставлятися та оцінюватися всі 

можливі рішення. 

У СППР можна виділити три основні компоненти архітектури: 

 база знань або база даних; 

 модель СППР; 

 користувацький інтерфейс. 

У структурі системи підтримки рішень виділяють чотири основні 

компоненти: 

 методи та засоби для вилучення, обробки і завантаження даних; 

 сховища інформації; 

 засоби аналізу OLAP і багатовимірна база даних; 

 Data Mining-засоби. 

Процес прийняття рішень у загальному випадку має 5 стадій: 

 планування процесу прийняття рішень; 

 збір даних; 

 організація та обробка інформації; 

 прийняття рішень; 

 реалізація рішень. 

Класифікувати системи підтримки прийняття рішень можна за декількома 

критеріями: 

1. За взаємодією СППР з користувачем:  

 пасивні;  

 активні;  

 кооперативні. 

2. За сферою використання СППР:  

 загальносистемні;  

 настільні.  

3. За способом підтримки: 

 СППР, які засновані на комунікаціях між двома і більше 

користувачами, що займаються спільною справою; 

 СППР,  що орієнтовані на документи та маніпулюють інформацією, яка 

є неструктурованою; 

 СППР модельно-орієнтованого типу; 

 СППР, орієнтовані на знання, надають спеціалізовані рішення для 

вирішення проблем користувача. 

Компоненти СППР можна класифікувати так: 

 вхідні дані: це фактори, числа та характеристики потрібні для аналізу; 

 знання та досвід користувачів: це ті вхідні дані, що вимагають ручного 

аналізу користувачем; 

 результати: трансформовані дані, з яких генерують «рішення» для 

СППР; 
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 рішення: результати, отримані СППР на основі заданих користувачем 

критеріїв. 

По областям управлінських рішень можна виділити при групи: 

 рішення по функціонуванню – приймаються фахівцями. Як правило є 

структуровані і слабкоструктуровані. Всі алгоритми та процедури зазвичай 

детально описані; 

 адміністративно-управлінські рішення – основний рівень, на якому 

приймаються рішення, пов’язані з системною інженерією. Як правило, мають 

логічні взаємозв’язки, що допомагають та вказують системному інженерові 

напрямки пошуку рішень; 

 рішення області стратегічного планування – це директорський рівень, 

або рівень для всього підприємства. На цьому рівні, як правило, приймають 

рішення про інвестування. 

Динамічне моделювання СППР являє собою особливий клас систем, що 

дозволяють користувачеві здійснювати динамічне моделювання процесів. Коли 

застосовують методи динамічного моделювання діяльності компанії, 

описується математична модель, в якій всі процеси і бізнес-завдання 

представляються як система взаємозв’язаних обчислюваних показників [3]. 

Таким чином, використання СППР полегшує роботу керівникам 

підприємств і допомагає підвищити ефективність управління цим 

підприємством. СППР значно прискорюють вирішення проблем у бізнесі. На 

основі виданих рішень можна проводити навчання по підготовці кадрів. 

Управлінські інформаційні системи сприяють підвищенню контролю над 

діяльністю організації. При наявності на підприємстві чітко функціонуючої 

СППР воно отримує велику перевагу в порівнянні з конкуруючими 

структурами. Завдяки пропозицій, що висуваються СППР, відкриваються нові 

підходи до вирішення повсякденних і нестандартних завдань. Система 

підтримки прийняття рішень являє собою великий клас комп’ютеризованих 

інформаційних систем, які здійснюють допомогу в питаннях прийняття рішень. 
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ФАЙЛОВІ ВІРУСИ, ДЕСКРИПТОР ТА СИГНАТУРА ФАЙЛОВИХ 

ВІРУСІВ 

 

В сучасному світі важко уявити людину, яка не користується інтернетом, 

комп’ютером або телефоном. На даному етапі розвитку ці технології є 

невід’ємною частиною суспільства. Люди спілкуються за допомогою 

соціальних мереж, відправляють листи за допомогою електронної пошти, 

використовують сучасний смартфон для оплати покупок. Одним словом, 

використовують всі привілеї сучасного життя. Однак з появою та розвитком 

інформаційних технологій з’явилися люди, які навчилися отримувати доступ до 

конфіденційної інформації та використовувати її за власними потребами. У так 

званих хакерів існує безліч способів отримати ваші дані, але найпопулярнішим 

з них вважається створення різного роду вірусів. 

Дослідження вірусів та їх впливу на різного роду пристрої займалися такі 

дослідники як Т.І. Коваль, П.Г. Асоянц, Л.М. Артемчук, С.І. Гундоров, 

Л.В. Липська, О.І. Вадімова, Т.І. Шеремет [1] та багато інших вчених, які 

вклали вагомий внесок у дослідження даної сфери. 

Комп’ютерний вірус – це вид шкідливого програмного забезпечення, яке 

здатне поширювати свої копії з метою інфікування та пошкодження даних на 

пристрої жертви. Для початку розглянемо більш детально файлові віруси [2]. 

Файлові віруси – це віруси, які заражають і пошкоджують файли. Ця група 

вірусів у свою чергу поділяється на три підгрупи в залежності від середовища, в 

якому виконується код.  

Вірус впливає на файли по-різному. Одні файли він тільки пошкоджує. Це 

в основному файли, які містять тільки текстові дані. Що стосується інших типів 

файлів, то він проникає всередину, заражаючи їх. До таких файлів зазвичай 

відносяться файли операційної системи та деякі інші. 

Спочатку вірус себе не проявляє. Потім він поступово пошкоджує файли і 

проникає у програми. Коли вірус проникає до великої кількості програм, 

система починає працювати неправильно. Це може супроводжуватися різними 

проявами: несподівано перестала робити програма, на екрані можуть з’явитися 

різного роду повідомлення і таке інше. Після того, як вірус закінчив свою дію, 

користувач споглядає наступну картину: зіпсовану програму, загублений або 

пошкоджений великий обсяг даних, які готувалися довгий проміжок часу, 

тощо. 

Також варто виділити файлово-завантажувальний тип вірусів. Це віруси, 

які вражають Boot-сектори та файли. Також дані віруси володіють 

поліморфними властивостями та елементами невидимості, тому такі віруси 

вважають одними з найнебезпечніших. 

https://www.eset.com/ua/support/information/entsiklopediya-ugroz/vredonosnyye-programmy/
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Кожний вірус можна класифікувати за трьома критеріями, які були 

розроблені М. Безрукавим. Зроблено це через те, що більшість вірусів мають 

декілька імен або навпаки взагалі їх не мають. А за допомогою даних критеріїв 

стає набагато простіше їх ідентифікувати. 

Першим критерієм є класифікаційний код вірусу. Кожний вірус має свій 

код, який в свою чергу складається з літерного префікса, літерного суфікса та 

кількісної характеристики [1]. Візьмемо код RСЕ-1533с в якому RСЕ- префікс, 

1533- характеристика, а с – суфікс. 

Дескриптор вірусу вважають другим критерієм. Дескриптор – це 

систематизація характеристик вірусу, який знаходиться в закодованому вигляді. 

Що стосується самого кодування, то воно складається з певних символів. 

Починається з великих латинських літер, а закінчується малими або цифрами. 

Також варто відмітити, що велика літера визначає вид характеристики, а мала 

літера (або цифра) значення характеристики вірусу. 

Сигнатура вірусу – останній з критеріїв класифікації. Сигнатура вірусу – 

це його характерні ознаки, що використовуються для їх виявлення. Якщо добре 

розбиратися в сигнатурі, то можна без проблем перевіряти ПЗ на наявність 

шкідливих програм, тим самим підвищувати ступінь захищеності. 

Переглянувши та оцінивши вище сказані критерії, можна переконатися в 

тому, що кожний вірус по-своєму унікальний, і в кожного вірусу свій 

особистий спосіб зараження даних користувача. Опираючись на той факт, що 

на даному етапі розвитку ми не можемо обійтися без використання 

інформаційних технологій, то і віруси нікуди не дінуться. Але можна зменшити 

шанс зараження. Використовувати антивірусні програми, не заходити на 

підозрілі сайті та дотримуватися інформаційної гігієни. Тим самим ми 

мінімізуємо риск втрати цінних даних та пошкодження файлів системи. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ 

ПОСЛУГ 

 

У час всесвітньої пандемії коронавірусу безліч сфер економіки страждають 

від її наслідків, але особливо відчутною є криза у сфері гостинності. В Україні 

https://studfile.net/preview/7094357/page:35/
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існування таких факторів, як обмеженість ресурсів, зниження попиту на 

традиційні вітчизняні послуги та продукцію, зменшення платоспроможності 

населення призводить до загострення внутрішньої конкуренції у всіх областях 

державного ринку. Перед малими підприємствами сфери гостинності постає 

задача не тільки вижити в таких жорстких умовах, але і збільшити свою частку 

в українському валовому внутрішньому продукті. Все це можливо тільки 

завдяки посиленню конкурентоспроможності послуг, продукції, пошуку нових 

конкурентних переваг. У зв’язку з цим особливу роль набувають унікальні 

ресурси компанії, а також необхідність їх захисту. Багато дослідників 

розглядали це питання у своїх працях, наприклад, В.В. Домарев, 

Ю.О. Коваленко, М.А. Дмитренко тощо. 

Базовою характеристикою цих виняткових ресурсів є їх нематеріальний 

характер, що виступає запорукою специфічності активів, які можуть 

використовуватися тільки усередині компанії. Доходи від використання цих 

запасів фірма може перетворювати в свою конкурентну перевагу. Автори книги 

«Конкуруючи за майбутнє» – К. Прахалад та Г. Хемел – розглядають ключові 

ресурси компанії як «колективне навчання в організації того, як координувати 

різні виробничі знання та інтегрувати різні потоки технології», що включають 

здатність «створювати нові несподівані продукти». Загалом, ці активи – це 

знання, вміння, репутація, бренди, взаємини зі споживачами, атмосфера довіри 

і співпраці. Для розвитку фірми важливий не стільки її потенціал, скільки 

система стійких зв’язків, в яких вона взаємодіє на ринку [1]. 

Основне господарське завдання будь-якого підприємства, що виробляє 

товари і послуги, – створити умови для свого сталого функціонування на ринку 

і досягнення максимального задоволення потреб споживачів. В 

постіндустріальному суспільстві основними рушійними силами конкуренції є 

знання і технології. Акцентуючи увагу на нематеріальних активах, малі 

підприємства сфери сервісу стикаються з питаннями інформаційної безпеки [2]. 

Використання на підприємствах інформаційних технологій є основою 

отримання конкурентних переваг, опоненти можуть копіювати обладнання, 

продукцію, але відтворити інформацію та інтелектуальний капітал при 

проведенні політики інформаційної безпеки неможливо. Інтерактивне 

сприйняття сигналів ринку і взаємодія з відвідувачами дає можливість 

отримання інформації про споживчі переваги, виділення пріоритетних клієнтів 

і диференційованої взаємодії з ними, формування інформаційної клієнтської 

бази. Найдоступніша в даний час інформаційна технологія – Інтернет – відіграє 

значну роль в організації бізнесу малих підприємств сфери послуг. Саме через 

Інтернет відбувається віддалене спілкування зі споживачами, постачальниками, 

підбір кадрів, отримання консультаційних послуг, ведення електронного 

бізнесу, взаємодія з податковими та контролюючими органами за допомогою 

технології електронного підпису. Web-сайти компанії допомагають дешево, 

швидко та ефективно охопити цільові ринки. Залучаються нові клієнти, 

створюється клієнтська база даних, в якій відображена життєва цінність 

клієнтів, їх психологічні, географічні, гендерні та вікові особливості. Активна 

позиція споживача реалізується через цілодобову доступність взаємодії з 
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компанією, можливість отримання необхідного обсягу інформації про надані 

товари і послуги [2]. 

Присутність фірми в Інтернеті може принести прибуток також за рахунок 

підвищення іміджу торгової марки компанії, просування товарів фірми, 

додавання нового каналу збуту продукції, поліпшення сервісного 

обслуговування поточних і потенційних споживачів. Але всі ці плюси можуть 

перетворитися в мінуси, якщо знехтувати правилами інформаційної безпеки [3]. 

Нині кількість деструктивних програм та онлайн-шахраїв зростає 

експоненціально, і можна вже говорити про існування висококваліфікованих, 

транснаціональних кіберзлочинних угруповань. 

За даними сайту «Cyber Security», список шкідливого програмного 

забезпечення очолюють зараз «трояни» (76,76%), віруси займають друге місце 

(12,08%), на третьому – «черв’яки» (6,26%) і замикає список рекламне 

програмне забезпечення (adware – 3,52%). Експерти Group-IB виявили 12 тис. 

фішингових сайтів і 180 нових доменів, на яких розміщувалися шкідливі сайти і 

безліч Інтернет-ресурсів. 

Найчастіші випадки – це витік платіжної інформації та персональних 

даних (80%). Метою кіберзлочинців, крім способів ідентифікації користувача 

(паролі, дані банківської картки і т.п.), були також його зв’язки і шаблони 

поведінки [2]. 

Порушення інформаційної безпеки відштовхне від компанії як клієнтів, так 

і партнерів, і може поставити під загрозу конкурентоспроможність всього 

підприємства. Для малих фірм сфери гостинності такі наслідки можуть стати 

просто фатальними [4]. 

Під інформаційною безпекою розуміють комплекс заходів, що забезпечує 

інформацію такими якостями, як конфіденційність, цілісність, доступність, 

облік. Усі дані повинні бути доступні лише особам, наділеним відповідними 

повноваженнями. Але страшно не тільки те, що хтось заволодіє інформацією, 

але і ймовірність її модифікації та пересилання іншій особі від імені законного 

власника. Тому питання цілісності нерозривно пов’язані з питаннями 

конфіденційності [2]. 

Інформаційну безпеку можна уявити як реалізацію і вдосконалення 

найбільш раціональних методів і способів розвитку системи захисту, яка 

складається з наступних етапів: розробка політики безпеки, поточний 

ситуаційний контроль, виявлення слабких місць, реагування на зміни, що 

відбуваються. Політика безпеки починається з аналізу можливих загроз і 

подальшого вироблення системи управління ризиками. На основі цих 

напрацювань виробляються технології для захисту інформації і процедури, які 

будуть забезпечувати їх роботу [3]. 

Співвідношення внутрішніх і зовнішніх загроз зараз оцінюється як вісім до 

двох, але на малих підприємствах ймовірність виникнення інсайдерів різко 

знижується в зв’язку з меншою кількістю працівників і можливістю 

контролювати кожного. Позбавлення користувачів адміністративних прав, 

заборона використання слабких паролів і бездротового зв’язку зменшує 

ймовірність ненавмисних загроз і локальних атак. На сервері, що має доступ до 
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Інтернету, слід встановити міжмережевий екран для того, щоб пакети з 

локальної мережі не потрапляли назовні і навпаки. При його налаштування 

можна дозволити обмін даними з Інтернетом тільки по тим протоколам, які 

використовуються на підприємстві, і обмежити час роботи маршрутизатора 

часом роботи підприємства. На корпоративний сервер електронної пошти слід 

поставити антивірус і встановити користувачам e-mail клієнта, який не дає 

показувати вкладені в листи HTML, важливо, що є можливість використання 

безкоштовних додатків. 

Слід налаштувати Інтернет-браузер на блокування спливаючих вікон, а 

також створити точку відновлення системи на випадок збою. І, нарешті, 

користувачам потрібно періодично нагадувати про основні правила 

інформаційної безпеки та потенційні загрози. Адже, можна мінімізувати 

витрати, послідовно проводячи політику інформаційної безпеки, роз’яснюючи 

співробітникам важливість збереження інформації та клієнтських баз даних для 

підвищення конкурентоспроможності підприємства [2]. 

Накопичення інформації та клієнтських баз даних в якості основних 

нематеріальних активів, збільшення зв’язків як з клієнтами, так і з 

посередниками, використання ресурсів Інтернету неминуче ставить питання 

про підвищення ролі інформаційної безпеки. Широка доступність сучасних 

технологій, поява нових запитів і активна позиція споживача, глобалізація 

ринків і скорочення ресурсів роблять питання інформаційної безпеки 

пріоритетними при підвищенні конкурентоспроможності малих підприємств 

сфери послуг. 
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ОСНОВНІ ВИДИ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

Моделювання бізнес-процесів (БП) – це діяльність, що аналізує процеси 

підприємства для ефективного прогнозування, вдосконалення та автоматизації 

діяльності. Такий метод надає повну оцінку кожному окремому процесу, а 

також всім іншим бізнес-процесам організації.  
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Моделювання бізнес-процесів можна класифікувати за кількома видами: 

- Функціональне моделювання бізнес-процесу складається з глосарію, 

тексту і діаграм. Кожен з цих елементів може посилатися на інший. Основною 

моделлю є діаграми, які показують послідовність функцій, пов’язаних 

спільними об’єктами. Плюси такого моделювання в простоті, тому що таке 

моделювання базується на двох елементах – функціональному блоці і 

інтерфейсній дузі, яка пов’язує блоки між собою. 

- Процесне моделювання, ключовий принцип якого відображення 

послідовностей. Визначає ланцюжок бізнес-процесів, що збільшують вартість 

послуг або товарів. Процесне моделювання лежить в основі IDEF3, DFD та 

ARIS. 

- Ментальним моделюванням володіє кожен з нас. Під ним розуміються 

графічні схеми у вільній формі, за допомогою яких можна структурувати та 

упорядкувати сплутанні уявлення про бізнес-процеси. Такі моделювання як 

правило робляться «для себе» [1]. 

Для здійснення моделювання бізнес-процесів необхідно виконати ряд 

вимог: 

- визначити мету опису БП; 

- визначити ряд дій, які необхідно виконати для опису процесу; 

- встановити з чиєї позиції буде описуватися БП; 

- встановити рівень деталізації БП; 

- визначити межі БП, тобто первинні і вторинні входи і виходи. 

Незалежно від виду в моделюванні бізнес-процесів виділяють шість 

основних етапів: 

Етап 1. Визначає ролі співробітників і зони їх відповідальності. 

Етап 2. Визначає бізнес-функції, які повинні виконувати співробітники в 

рамках своєї діяльності. 

Етап 3. Порівнює ролі і бізнес-функції працівників. 

Етап 4. Визначає порядок для виконання бізнес-функцій. 

Етап 5. Додає дії, які виконують співробітники в рамках бізнес-функцій. 

Етап 6. Додає документи і ресурси, використовувані в процесі виконання 

бізнес-функцій [2]. 

Методологія функціонального моделювання, основою якої є методи 

структури аналізу сімейства IDEF, що включають 4 основні стандарти (методи): 

IDEF0 – представляє БП у вигляді функціональних блоків, які 

характеризують виконувані функції; 

IDEF1 – моделювати інформаційні потоки всередині системи, що 

дозволяють відображати та аналізувати їх структуру і взаємозв’язки; 

IDEF2 – моделювати динамічний розвиток бізнес-системи, тобто 

розширення або скорочення входять до неї БП; 
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IDEF3 – документування процесів, що відбуваються в системі (складання 

технологічних карт, проєктування різних форм документів). 

Застосування IDEF0 передбачає розробку двох діаграм: 

1) Батьківська діаграма (рис. 1). 

«Вхід» може бути представлений різними видами ресурсів:  

- матеріально-технічними; 

- енергетичними; 

- людськими; 

- інформаційними. 

Ресурси поділяються на первинні та вторинні:  

первинні – початок процесу; 

вторинні – з’являються в ході реалізації процесу станом його підпроцесу. 

«Вихід»:  

прямий – запланований результат БП;  

вторинний – побічний результат, не є головною його метою. 
 

 
Рисунок 1 – Структура батьківської діаграми 

 

Для того, щоб описати бізнес-процес після контекстної діаграми треба:  

- сформувати мету процесу, отримати необхідний або бажаний результат; 

- визначити власника БП (особа, відповідальна за стратегічне і тактичне 

планування і функціонування БП); 

- визначити керівника процесу, що відповідає за поточне планування і 

функціонування процесу; 

- визначити нормативи процесу, документацію, відповідно до якої 

здійснюється процес; 

- показники, результати та ефекти реалізації процесу. 

2) Декомпозиційна діаграма (рис. 2) – показує проходження ієрархічного 

розподілу від загального уявлення процесу до детального його розкладання на 

складові фрагменти із зазначенням взаємозв’язку між ними [3]. 
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Рисунок 2 – Структура декомпозиційної діаграми 
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ПРОЄКТУВАННЯ ДОДАТКІВ БАЗ ДАНИХ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ 

 

Бази даних як універсальні сховища інформації використовуються всюди, 

починаючи від зберігання відомостей про клієнтів у великих корпораціях і 

банках, закінчуючи списками продукції в магазинах і документацією в будь-

який бухгалтерії. Проникнення баз даних в усі види додатків йде наростаючими 

темпами, а розробники отримують все більш зручні у використанні інструменти 

і підходи. 

Створення бази даних слід починати з її проєктування (розробки). У 

результаті проєктування має бути визначена структура бази, тобто склад 

таблиць, їхня структура та логічні зв’язки [1]. Для проєктування необхідно 

проаналізувати та вибрати технології, які будуть використовуватися під час 

розробки проєкту, а саме: потрібні мови програмування, середовище розробки 

бази даних, необхідне програмне забезпечення для роботи [3]. 

Отже, схема проєктування: 

1. Збір інформації. Вам необхідно знати все, що хочуть користувачі, 

замовник або Ваше керівництво від цієї системи. У цивілізованому суспільстві 

прийнято давати розробнику ТЗ, а також розділяти програмістів-аналітиків, які 

проєктують систему, від просто-програмістів, які пишуть код, і тим більше 

розрізняти адміністраторів і розробників баз даних.  

2. Вибір платформи. Включає в себе як вибір заліза, відповідно до 

планованої навантаженням на БД з урахуванням масштабованості, так і вибір 

СУБД. Існує безліч критеріїв, і для кожного вони свої. Для кого-то важлива 

ціна / безкоштовність продукту, для кого-то продуктивність. Однак потрібно 

реально оцінювати можливості СУБД і не використовувати Oracle, якщо Ваша 

таблиця за 2 роки виросте на 100000 записів. Або не використовувати Access 

якщо, Ну взагалі не використовувати. Додайте до цього витрати на 

адміністрування БД. Тут головне мати уявлення про те, що ви збираєтеся 

зробити, і який результат хочете отримати, а також про можливості різного 

заліза і СУБД.  

3. Грамотне проєктування структури БД, з максимальним винесенням 

логіки роботи на рівень сервера БД. Бо навіщо робити зайву роботу на клієнті, 

якщо вона краще і швидше стане на сервері. Плюс уніфікованість системи. Чим 

грамотніше і продуманий початкова структура БД, тим менше проблем ми 

отримуємо на наступних етапах. Та й витрати на підтримку істотно 

зменшуються. Тут необхідний досвід. Якщо програміст розбирається в Oracle 

не факт, що він також якісно і відразу розбереться, наприклад, в Interbase / 

Firebird. У всіх свої особливості роботи, а знання особливостей приходить з 

досвідом роботи. І неважливо яким чином здійснюється проєктування, з 
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використанням технічних засобів типу ErWin і вже з ним, або на папірці 

олівцем, головне все одно в голові. 

4. Власне проєктування і розробка інтерфейсу до БД. Жоден користувач 

ніколи не захоче мати справу з утиліт адміністрування БД, а тим більше не буде 

використовувати SQL для отримання або зміни будь-яких даних. Тут існує 

обернено-пропорційна залежність: чим універсальний програмний засіб, тим 

важче воно в розумінні і експлуатації. Користувачеві треба дати інтерфейс, 

причому інтерфейс досить вузькоспеціалізований. Причому, в більшості своїй 

користувачі хочуть щоб все робилося при їх мінімальної участі, ну в крайньому 

випадку згодні натискати одну кнопку. Будучи главою компанії, що займається 

розробкою такого програмного забезпечення, або хоча б начальником відділу 

кадрів, потрібно все-таки спробувати би поєднати розробника БД з 

програмістом. Якщо в силу особливої складності проєкту чи інших технічних 

причин це неможливо, то програміст повинен максимально тісно контактувати 

з розробником БД і ясно для себе представляти її структуру. При проєктуванні 

інтерфейсу також можна виділити кілька етапів: 

- Приблизно уявити як все це повинно виглядати і які функції видавати 

користувачам. Виходячи з цього, визначитися з мінімально необхідним 

набором компонентів для реалізації. З мого досвіду роботи, а також із 

спілкування з розумними людьми були виділені кілька проєктів: Оскільки 

працюючи з Firebird, це FibPlus – кращі компоненти доступу на сьогоднішній 

момент, FastReport – кращий генератор звітів, як візуальних компонентів: 

таблиця і частина контролів – EhLib, дерево VirtualTreeView, TBX toolbar для 

краси, ну і JVCL, як безкоштовний і величезний набір різних компонентів 

замінюють і розширюють VCL. Також корисно мати набори красивих картинок 

для кнопок, бо ніщо так не радує користувачів як красиві заставки і картинки; 

- Знайти, завантажити, купити дані компоненти; 

- Створити програму.  

Основні проблеми з якими стикаються при розробці програм баз даних: 

- Проблема, яка дуже уповільнює процес розробки додатків баз даних, це 

необхідність у використанні різних засобів для впорядкування коду програми і 

SQL-коду в базі даних. 

Наприклад, на Delphi проєктується програма, яка викликає збережену 

процедуру в СУБД Orаclе. Використавши засоби Delphi, проєктувальник 

додатку може в режимі налагодження крок за кроком  перейти до  того 

моменту, який викликає  SQL-запит, побачивши чи передаються збереженій 

процедурі параметри і результат, який поверне процедура. Коли процедура 

виконується на сервері баз даних, що відбувається всередині неї? З середовища 

розробки застосунку  немає можливості це визначити - для цього потрібно 

завантажити програму для розробки SQL, яка має можливості для 

налагодження збережених процедур, а також показує плани SQL-запитів, 

статистику їх виконання, дозволяє передивитися і підкорегувати схему бази 

даних. Однак неможливо передати параметри з середовища розробки програми 

в осередок розробки SQL, і потрібно копіювати їх самостійно, переходячи з 

одного вікна в інше. У засобі розробки додатків також не реально переглянути 
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деталізовані підсумки виконання SQL-коду, такі як план запиту, статистика 

виконання. Технологія крос-мовного налагодження надала змогу вирішити ці 

неполадки. 

- Важливою проблемою для проєктувальників є розробка додатків баз 

даних, які повинні працювати з двома та більше СУБД. Наприклад, банки і 

страхові компанії зазвичай мають кілька великих офісів і безліч маленьких 

філій. Більшість бізнес-процесів, що стосуються введення оперативної 

інформації та повсякденного документообігу, збігаються і в головному офісі, і в 

філіях, однак масштаби різні. Природне бажання заощадити на вартості 

ліцензій промислової СУБД для застосування в філіях призводить до думки про 

те, що добре б вибрати іншу СУБД без зміни програми. 

- Основна причина проблем з продуктивністю додатків баз даних лежить в 

неоптимізованих SQL-запитах і збережених процедурах. Оптимізатори 

сучасних баз даних досить потужні, однак і у них є певні межі можливостей, і, 

щоб домогтися гарної продуктивності, потрібно правильно складати SQL-

запити, створювати (або видаляти) додаткові індекси, в певних випадках 

денормалізувати базу даних, перекладати частину логіки на тригери і 

процедури [2]. 

Якщо схема даних складена правильно, підключити до бази нові таблиці 

неважко. Якщо структура бази нераціональна, розробник може наштовхнутись 

на суттєві труднощі і дійти суперечності із замовником. Суперечка виконавця із 

замовником завжди свідчить про недостатню кваліфікацію виконавця [1]. 

Отже, проєктування додатків баз даних слід починати з схеми 

проєктування, яка в подальшому допоможе уявити як має виглядати цей 

процес. Також потрібно звернути особливу увагу на найпоширеніші проблеми з 

якими стикаються розробники при створенні баз даних, щоб уникнути  помилок 

в роботі. Одним з найголовніших завдань є те, що потрібно правильно 

зрозуміти замовника та що вимагається. Завдяки цьому можна швидко і без 

додаткових зусиль створити будь-яку базу даних.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ  

 

Теорія ймовірностей виникла з практичних потреб необхідності 

передбачати випадкові події. Подією або випадком ми назвемо явище, яке може 

відбутися, а може і не відбутися. І хоча свій початок ця теорія бере з 

необхідності передбачати результати азартних ігор («азарт» з франц. «le hasard» 

означає «випадок»), подальший її розвиток привів до значних здобутків у теорії 

вимірювань, масового обслуговування, надійності і т. ін. 

Для економістів теорія ймовірності є однією з базових фундаментальних 

дисциплін тому, що фінансова діяльність у суспільстві з вільною економікою 

повністю підлягає законам випадку, невизначеності. Вже у XVII сторіччі теорія 

ймовірностей застосовувалась у діяльності страхових компаній, а в наші дні 

вона вживається і для розрахунку ризикових фінансових операцій, плануванню 

банківської діяльності, макроекономічному плануванні. До задач економічного 

напрямку можна віднести також демографічні, сільськогосподарські, виробничі 

розрахунки. 

Імовірність події, очевидно, завжди є позитивним числом, яке знаходиться 

в межах від нуля до одиниці. Вона не може бути більшою одиниці, тому що у 

дробу, яким вона визначається, чисельник не може бути більшим знаменника 

(число «вдалих» операцій не може бути більшим числа всіх зроблених 

операцій). Умовимося позначати через Р(А) імовірність події А. Якою б не була 

ця подія, 0   Р(А) 1. 

Чим більше Р(А), тим частіше наступає подія А. Наприклад, чим більше у 

банка ймовірність повернення кредитів, тим вдаліше його економічні 

показники, тим вище його доходи. Якщо Р(А) близька до одиниці, то у дробі, 

яким виражається ця ймовірність, чисельник близький до знаменника, тобто 

переважна більшість операцій «вдала»; така подія наступає в більшості 

випадків. Якщо Р(А) = 1, то подія А наступає завжди або майже завжди, так що 

практично можна вважати її достовірною, а значить. напевно, розраховувати на 

її настання. Якщо Р(А)=1/2, то подія А наступає приблизно в половині всіх 

випадків; це означає, що «вдалих» операцій спостерігається приблизно стільки 

ж, скільки «невдалих». Якщо Р(А)>1/2, то подія А наступає частіше, ніж не 

наступає, при Р(А)<;1/2 ми маємо зворотне явище. Якщо ймовірність події 

дуже мала, то вона наступає рідко; якщо Р(А) = 0, то подія А або ніколи не 

наступає, або наступає надто рідко, так що практично можна вважати її 

неможливою. 

Наскільки малою повинна бути ймовірність події, щоб ми практично могли 

вважати її неможливою? На це питання не можна дати загальної відповіді, тому 

що все залежить від того, наскільки важлива подія, про яку йде мова. Так 0,01 – 

число невелике. Якщо це ймовірність відкликання депозитів з банку, тобто це 
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означає, що на кожні 100 вкладів один забирається назад, 3 цим можна 

примиритися. Але якщо 0,01 є ймовірність того, що ваш особистий вклад не 

буде повернено, то з цим миритися, звичайно, ніяк не можна. Ці приклади 

показують, що в кожній окремій задачі треба заздалегідь на основі практичних 

міркувань встановити, наскільки малою повинна бути ймовірність події, щоб 

ми без збитку для справи могли не рахуватися з його можливістю[1]. 

Одним із прикладів теорії ймовірності з передбачення торгівлі акціями на 

біржах є очевидний вплив високої ймовірності виникнення конфліктів на 

Середньому Сході на ціни на нафту, що має широкий вплив на економіку в 

цілому. Оціночне передчуття товаровиробника, що війна скоріше призведе до 

зниження чи підняття ціни на цей товар, передається на інших торговців. 

Відповідно до цього, імовірності не можна оцінити незалежно і не обов’язково 

вони є дуже раціональними. Теорія поведінкової економіки виникла саме з 

метою описати вплив такого групового мислення на утворення цін, політику, на 

мирний хід розвитку чи конфлікт [2]. 

В економіці, як і взагалі в повсякденному житті, часто доводиться 

стикатися з такими явищами і подіями, результат яких складно передбачити. Не 

можна заздалегідь дізнатися, наприклад, обсяг продажів, так як є багато 

факторів, які справляють на це вплив. Але оцінити ймовірні обсяги на основі 

достовірних даних і спрогнозувати свою діяльність можливо. Отже, розглянемо 

основні сфери застосування теорії ймовірностей та математичної статистики в 

економіці. По-перше, методи теорії ймовірності застосовуються при прийнятті 

управлінських рішень. Застосування конкретного ймовірнісно-статистичного 

методу прийняття рішень складається з трьох етапів: 

- перехід від економічних, управлінських і технологічних реалій до 

абстрактної математико-статистичної схеми, тобто створення імовірнісної 

моделі управління, технологічного процесу, порядку прийняття рішень, 

зокрема за результатами контролю, заснованого на статистичних даних; 

- проведення розрахунків і отримання висновків математичними методами 

в рамках ймовірнісної моделі;  

- уявлення отриманих раніше висновків стосовно наявної ситуації. 

Ухвалення відповідного рішення (наприклад, про відповідність або 

невідповідність якості продукції та послуг наявним стандартам, потреби в 

коригуванні технологічного процесу і т.д.), зокрема, висновок (про частку 

одиниць продукції в партії, які не відповідають вимогам; про конкретний вид 

законів розподілу контрольованих параметрів технологічного процесу та 

ін.) [3]. 

У сучасних умовах ринкової економіки, в ситуації, пов’язаній з 
економічними ризиками, максимальний прибуток отримає той, хто зміг не 
тільки розрахувати і помітити всі кредитні ризики, але ще і спрогнозувати і 
мінімізувати їх. У кредитно-грошовій політиці це є головним критерієм 
успішності банку. 

Таким чином, теорія ймовірності та математична статистика є тим 
невід’ємним математичним апаратом, який визначає ефективність розрахунків 
та досліджень, допомагає приймати рішення, перевірити достовірність 
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отриманих результатів і, в кінцевому підсумку, досягати поставлених цілей. 
Правила теорії ймовірності поширюється на весь фінансовий ринок, оскільки 

його діяльність не є закономірною, її результати досить складно прорахувати і 

передбачити, однак, це можливо зробити, якщо висловити дані фінансові події 

через призму термінів моделей ймовірнісно-статистичного аналізу [4]. 
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АНАЛІЗ ПРОГРАМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ 

 

Комп’ютерне моделювання було започатковано як науковий засіб у 

метеорології та ядерній фізиці в період безпосередньо після Другої світової 

війни. Список наук, які широко використовують комп’ютерне моделювання, 

збільшився, включаючи астрофізику, фізику частинок, матеріалознавство, 

техніку, механіку рідин, кліматичні науки, еволюційну біологію, екологію, 

економіку, теорію прийняття рішень, медицину, соціологію, епідеміологію та 

багато інших . Існує навіть кілька дисциплін, таких як теорія хаосу та теорія 

складності, саме існування яких виникло поряд із розвитком обчислювальних 

моделей, які вони вивчають. Програмне забезпечення для моделювання можна 

класифікувати за функціоналом, яке воно виконує [1]. 

Новий реалізований проєкт або зміна процесу впливає на прибутковість 

бізнесу. Цей тип імітаційного програмного забезпечення побудований на 

математичних моделях, які визначають потенційні ризики та невизначеності за 

допомогою розподілу ймовірностей. Це дає повне розуміння майбутніх 

можливих загроз для вашого бізнесу у разі реалізації нової ідеї чи проєкту. 
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«OpenModelica» – це безкоштовне програмне забезпечення для 

моделювання з відкритим кодом, засноване на моделюванні, спеціально 

розроблене для досліджень, викладання та промислового використання. 

Дослідники, студенти чи зацікавлені розробники можуть взяти участь у проєкті 

та додати значення інструментам та функціоналу OpenModelica. Консорціум 

Openica Modelica (OSMC) – це некомерційна організація, яка підтримує 

довгостроковий розвиток цього програмного забезпечення. 

«Open Simulator» – це багатокористувацький та багатоплатформений 

сервер додатків із відкритим кодом, який можна використовувати для 

створення віртуального середовища. Доступ до цього віртуального середовища 

можна отримати за допомогою декількох протоколів та різноманітних клієнтів. 

Він написаний за допомогою C#, який працює як у Windows через .Net 

Framework, так і на Unix-подібних машинах в рамках Mono [2]. 

«Logisim» – це безкоштовне програмне забезпечення для моделювання, яке 

використовується студентами як навчальний інструмент для проєктування та 

моделювання цифрових логічних схем. Вивчити його основні поняття, що 

стосуються логічних схем, досить просто. Він також може бути використаний 

для проєктування та моделювання цілих процесорів з навчальною метою. Він 

має здатність будувати більші схеми з менших підсхем і витягувати пучки 

проводів одним натисканням миші. 

«OpenSurgSim» – це симуляційне рішення з відкритим кодом, створене для 

створення спеціального хірургічного моделювання в режимі реального часу. 

Він має відкриту структуру, що включає необхідні будівельні блоки для 

хірургічного моделювання, такі як підтримка власного пристрою, графіка, 

тактильний зворотний зв’язок, дискретна виявлення зіткнень, фізичне 

моделювання. Будучи досить гнучким, OpenSurgSim дозволяє розробникам 

переробляти фізичний механізм, вирішувачі ODE, моделі обміну місцями або 

лінійні системні вирішувачі. 

«OpenSim» – це безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом, 

що використовується для біомеханічного моделювання, моделювання та 

аналізу. Він включає безкоштовні та широкодоступні інструменти, що 

використовуються для проведення досліджень біомеханіки та науки моторного 

контролю. OpenSim дозволяє проводити широкий спектр досліджень, що 

включає аналіз динаміки ходьби, аналіз спортивної діяльності, моделювання 

хірургічних процедур, дослідження навантажень на суглоби, проєктування 

медичних приладів та анімацію руху людей та тварин. Його застосували до 

безлічі лабораторій біомеханіки у всьому світі для вивчення руху. Маючи 

спільноту розробників програмного забезпечення, це може сприяти появі нових 

та інноваційних функцій. 

Тому, комп’ютерне моделювання полягає в пошуку якісних результатів із 

спорідненням даної моделі. Всі висновки можна зробити тільки на підставі 

дослідження, вони надають можливість відкривати різні невідомі властивості 

багатогранної системи: стійкості, приросту, цілісності, динаміки, структури. 
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АРХІТЕКТУРНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ СХОВИЩ ДАНИХ 

 

Концепція сховищ даних – це концепція підготовки даних для подальшого 

аналізу. Інформаційні сховища призначені для систем підтримки прийняття 

рішень. Сховища даних розробляються з урахуванням специфіки предметної 

області, а не застосувань, які обробляють дані. Дані у сховищі повинні бути 

інтегровані, зведені до єдиного синтаксичного і семантичного вигляду, 

перевірені на цілісність і несуперечливість. 

Сховище даних (англ. data warehouse) – предметно орієнтований, 

інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути 

комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та 

прийняття рішень. В основі концепції сховища даних (СД) лежить розподіл 

інформації, що використовують в системах оперативної обробки даних (OLTP) 

і в системах підтримки прийняття рішень (СППР). Такий розподіл дозволяє 

оптимізувати як структури даних оперативного зберігання для виконання 

операцій введення, модифікації, знищення та пошуку, так і структури даних, 

що використовуються для аналізу. E СППР ці два типи даних називаються 

відповідно оперативними джерелами даних (ОДД) та сховищем даних [1]. 

СППР – це сукупність інтелектуальних інформаційних застосувань та 

інструментальних засобів, які використовуються для маніпулювання даними, 

їхнього аналізу і надання результатів такого аналізу кінцевому користувачеві. 

Сучасна СППР дає змогу передбачати ступінь впливу ухвалених рішень на 

подальший розвиток бізнесу [2]. 

Перші статті, присвячені принципам створення сховищ даних, з’явились у 

1988 р. Їх авторами були Девлін (Devlin) та Мерфі (Murphy), пізніше в роботах 

Уильяма Г. Інмона, Р. Хакаторна, Р. Кімбала та інших авторів концепція 

сховищ даних отримала розвиток і були сформовані основні вимоги до сховища 

даних.  

Хоча існує багато архітектурних підходів, які тим чи іншим чином 

розширюють можливості складу, ми зупинимось на найбільш важливих.  

Не заглиблюючись у занадто багато технічних деталей, весь конвеєр даних 

можна розділити на три шари: сирий рівень даних (джерела даних); склад та 

його екосистема; інтерфейс користувача (аналітичні засоби). 
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Інструментарій, що стосується вилучення, перетворення та завантаження 

даних на склад, є окремою категорією інструментів, відомих як ETL (Extract, 

Transform, Load). Крім того, під парасолькою ETL інструменти інтеграції даних 

виконують маніпуляції з даними до їх розміщення на складі. Ці інструменти 

працюють між необробленим рівнем даних та складом. 

Коли дані завантажуються на склад, вони також можуть бути перетворені. 

Отже, склад вимагатиме певної функціональності для очищення / 

стандартизації / розмірення. Ці та інші фактори визначатимуть складність 

архітектури. Ми розглянемо архітектуру EDW з позиції зростаючих 

організаційних потреб [3]. 

Архітектура однорівневого складу зосереджена на створенні компактного 

набору даних та мінімізації обсягу збережених даних. Хоча це корисно для 

усунення надмірностей, воно не є ефективним для організацій з великими 

потребами в даних та кількома потоками [4]. 

У дворівневій архітектурі між інтерфейсом користувача та сховищем 

даних підприємства додається рівень даних. Data mart – це сховище низького 

рівня, що містить інформацію про конкретний домен. Простіше кажучи, це 

інша, менша за розміром база даних, яка розширює сховище даних 

підприємства із виділеною інформацією для ваших відділів продажів / 

оперативних служб, маркетингу тощо. 

Створення шару data mart вимагатиме додаткових ресурсів для створення 

обладнання та інтеграції цих баз даних з рештою платформи даних. Але такий 

підхід вирішує проблему з запитами: кожен відділ буде легше отримувати 

доступ до необхідних даних, оскільки даний маркер буде містити лише 

інформацію, що стосується домену. Окрім того, маркери даних обмежать 

доступ до даних для кінцевих користувачів, роблячи сховище даних 

підприємства більш безпечним. 

Трирівнева архітектура сховища даних – це загальновживаний дизайн 

сховища даних для побудови сховища даних, включаючи необхідну модель 

схеми сховища даних, необхідний тип сервера OLAP та необхідні інтерфейсні 

інструменти для звітності або аналізу, які як випливає з назви, містить три 

рівні, такі як верхній рівень, нижній рівень та середній рівень, які процедурно 

пов’язані між собою від нижнього рівня (джерела даних) через середній рівень 

(сервери OLAP) до верхнього рівня (інтерфейсні інструменти). 

Архітектура сховища даних – це конструкція, на основі якої побудовано 

сховище даних, для розміщення бажаного типу схеми сховища даних, програми 

інтерфейсу користувача та системи управління базами даних для організації 

даних та структури сховища. Тип архітектури обирається на основі вимог, 

передбачених командою проєкту. Трирівнева архітектура сховища даних є 

загальновживаним вибором завдяки його деталізації в структурі. Три різні рівні 

тут називаються як: верхній рівень; середній рівень; нижній рівень. 

Кожен рівень може мати різні компоненти на основі передумов, висунутих 

особами, що приймають рішення щодо проєкту, але підлягають новизні 

відповідного рівня. 
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Нижній рівень у трирівневій архітектурі сховища даних складається із 

сховища даних. Сховище даних - це простір для зберігання даних, отриманих з 

різних джерел даних, який проходить ряд заходів як частина процесу ETL. Як 

попередній процес, перш ніж дані завантажуватимуться у сховище, всі 

відповідні та необхідні дані визначаються з кількох джерел системи. Потім ці 

дані очищаються, щоб уникнути повторення або сміття даних із поточних 

одиниць зберігання. Наступним кроком є перетворення всіх цих даних в єдиний 

формат зберігання. Завершальним етапом ETL є завантаження даних у 

сховище.  

Середній рівень – це рівень із серверами OLAP. Сховище даних може мати 

більше одного такого сервера, а також може мати більше одного типу моделі 

сервера OLAP, що залежить від обсягу даних, що підлягають обробці, і типу 

даних, що зберігаються на нижньому рівні.  

Верхній рівень – це інтерфейсний рівень, тобто користувальницький 

інтерфейс, що дозволяє користувачеві підключатися до систем баз даних. Цей 

інтерфейс користувача зазвичай є інструментом або викликом API, який 

використовується для отримання необхідних даних для цілей звітування, 

аналізу та видобутку даних. Тип інструменту залежить виключно від форми 

очікуваного результату. Це може бути інструмент звітування, інструмент 

аналізу, інструмент запитів або інструмент аналізу даних [5]. 

Важливо, щоб верхній рівень був простим з точки зору зручності 

використання. Тільки зручні для користувача інструменти можуть дати 

ефективні результати. Навіть тоді, коли нижній і середній рівень розроблені з 

максимальною обережністю та чіткістю, якщо верхній рівень увімкнено за 

допомогою інструменту, що перешкоджає інтерфейсу, то вся архітектура 

сховища даних може стати цілковитою невдачею. Це робить вибір 

користувальницького інтерфейсу / інтерфейсного інструменту як верхнього 

рівня, який буде виконувати роль системи зберігання даних, дуже важливою 

частиною процесу проєктування архітектури сховища даних із трьома рівнями. 

Розуміння ланцюжка інструментів, що передає дані, може допомогти  

зрозуміти, що насправді відповідає вашим вимогам до платформи даних. 

Планування створення складу може зайняти роки планування та випробувань 

через його масштаби у найпростішій формі. 

Сьогодні сервіс обчислювальної техніки - це сервіс, що вимагає великих 

обсягів даних, а знання проєктування системи баз даних - це навичка, яка 

широко застосовується як у залах основних магазинів баз даних, так і поза 

ними. Ці нові напрямки також порушують низку дослідницьких проблем в 

галузі управління базами даних і вказують шлях до нових взаємодій між 

спільнотою баз даних та іншими галузями обчислень. 

 

Список використаних джерел 

1. Cховище даних. Предметна орієнтованість. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сховище_даних#Предметна_орієнтованість (дата 

звернення: 01.11.2020). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


58 

2. Верес О.М. Види архітектури систем підтримки прийняття рішень. 

Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : зб. наук. пр. Львів: 

Національний університет “Львівська політехніка”, 2010. С. 190-197. 

3. Офіційний сайт AlexSoft. URL: https://www.altexsoft.com/blog/enterprise-

data-warehouse-concepts/ (дата звернення: 01.11.2020). 

4. Офіційний сайт WYgroup. URL: https://www.bi.wygroup.net/big-data-

analytics/what-are-the-different-types-of-data-warehouse-architecture/ (дата 

звернення: 01.11.2020). 

5. Офіційний сайт eduCBA. URL: https://www.educba.com/three-tier-data-

warehouse-architecture/(дата звернення: 01.11.2020). 

 

Подгорчук Ю.О. 

здобувач освітнього ступеня «Бакалавр» 

науковий керівник – Добровольська Н.В., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ В 

ГОТЕЛЬНІЙ СФЕРІ 

 

На сьогодні інновації в готельному бізнесі стрімко розвиваються. Це 

пов’язано з тим, що перед закладами стоять два основних завдання: 

максимізувати кількість споживачів і завоювати гостя, зробивши його 

постійним. Сучасний розвиток індустрії гостинності спрямований на створення 

інноваційних технології, які сприятимуть збільшенню кількості клієнтів, 

продажів, завоюванню довіри гостя, формуванню позитивного іміджу 

підприємства та ін.. Однак, здійснити ці завдання не можливо без інноваційних 

рішень. 

Однією з таких інновацій можна впевнено вважати технологію 

розпізнавання обличчя. Розпізнавання облич – це практичне застосування теорії 

розпізнавання образів, в функцію якого входить автоматична локалізація 

обличчя на фотографії і, у разі необхідності, ідентифікація персони по 

обличчю. Функцію ідентифікації людей на фотографіях вже активно 

використовують в багатьох сферах діяльності. Модуль розпізнавання облич 

призначений для автоматичної ідентифікації особистості по відеозображенню. 

Він виконує розпізнавання облич, захоплених детектором облич, порівнюючи 

їх із раніше створеної базою еталонних зображень. 

Технологія розпізнання обличчя вже тестується в готелях Marriott 

International. Була запущена пілотна система реєстрації в готелі за допомогою 

технології розпізнавання осіб. На даний момент технологія тестується в двох 

китайських готелях мережі Marriott – Hangzhou Marriott Hotel Qianjiangand і 

Sanya Marriott Hotel Dadonghai Bay, з перспективою глобального використання 

в готелях мережі по всьому світу. Це зробить Marriott International 

першопрохідцем застосування технології розпізнавання осіб в готельній 

індустрії. 

https://www.altexsoft.com/blog/enterprise-data-warehouse-concepts/
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https://www.educba.com/three-tier-data-warehouse-architecture/
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Головною перевагою використання цієї технології є значна економія часу. 

За допомогою нового методу реєстрації процес заселення в готель буде 

здійснюватися за хвилину і навіть швидше, в той час як традиційний процес 

заселення гостей в готель займає не менше трьох хвилин. 

Технологія користування не вимагає зусиль: гості готелів, що тестують 

нову технологію, повинні лише сфотографуватися і ввести контактні дані в 

терміналі самообслуговування. Далі термінал звіряє інформацію з номером 

бронювання і роздруковує ключ-карту для доступу в номер. Якщо тестування 

технології пройде успішно, в майбутньому гостей почнуть «впізнавати в 

обличчя» у всіх 6,5 тис. Об’єктів Marriott у всьому світі [1]. 

Ще одним прикладом використання технології розпізнавання обличчя в 

готельному бізнесі є готелі «Повітряний експрес» в аеропорту «Шереметьєво» і 

«Ареал» в Підмосков’ї, що почали використовувати систему розпізнавання осіб 

від стартапу VisionLabs для швидкої реєстрації клієнтів. 

При в’їзді гості готелю можуть використовувати термінал для 

підтвердження особи – коли користувач підносить до сканера паспорт і QR-код 

для підтвердження бронювання, система звіряє його обличчя з фото в паспорті. 

Головною перевагою використання таких терміналів також є підвищення 

швидкості заселення, а також готелі роблять увагу на безпеці гостей. 

Перевагою системи є те, що постійних клієнтів система буде розпізнавати 

автоматично, проте через вимоги українського законодавства при цьому все 

одно потрібно буде показати паспорт. В майбутньому планується налаштування 

системи для автоматичного відкриття замків в номерах [2]. 

Неподалік від Нагасакі, Японія нещодавно відкрився готель, головною 

особливістю якого є те, що половина співробітників у ньому – роботи. Всього в 

готелі працює 20 осіб, 10 з яких роботи. У цьому готелі задіяна велика кількість 

технічних інновацій, однією в яких є технологія розпізнання обличчя. В готелі 

не існує ключів, а замість них на кожних дверях використовується система 

розпізнавання осіб [3]. 

Технологія розпізнавання обличчя дуже поширена в Китаї. Вона 

використовується в ресторанній, транспортній сферах та навіть в банках. За 

інформацією Китайського інституту передової промисловості, в 2016 р обсяг 

ринку технологій розпізнавання осіб Китаю перевищив 1 млрд юанів (близько 

150 млн. доларів США). Очікується, що до 2021 року він досягне позначки в 5,1 

млрд. юанів. 

У готельній сфері своє використання вона знайшла у китайському 

туристичному місті Учжень, де використовують систему розпізнавання осіб для 

виявлення людей, які зупиняються в готелях. Система, яка буде перевіряти до 

п’яти тисяч відвідувачів в день, була створена компанією Baidu, яку називають 

«китайським Google». Коли гості заселяються в готелі туристичної зони, їх 

фотографують і заносять в центральну базу даних. При в’їзді і виїзді людини з 

готелю програма за допомогою камери перевіряє, чи дійсно він є гостем 

готелю. Перевірка відбувається протягом секунди. Якщо комп’ютер знаходить 

людину в базі даних, двері відкриваються, в зворотному випадку – 

залишаються закритими. Ця технологія підтримує безпеку в готельній сфері, 
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адже програмне забезпечення розпізнає усі мімічні рухи, тому її не можна 

обійти, наприклад, тримаючи перед собою фотографію іншої людини [4]. 

Отже, як можна побачити, науково-технічний прогрес вже давно став 

складовою частиною готельного бізнесу. Комп’ютерні технології стрімко 

змінюють індустрію гостинності в даній сфері дуже актуальним є 

запровадження інноваційних технологій із метою підвищення конкурентних 

переваг та утримання і розширення клієнтської бази шляхом підтримки довіри і 

зацікавленості у конкретному закладі. На прикладі готелів з усього світу можна 

зробити висновок, що використання технології розпізнавання обличчя 

позитивно впливає на функціонування готелю, а саме на якість послуг – 

скорочення швидкості обслуговування та покращення безпеки готелю в цілому. 
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ СПАМУ 

 

У час високих технологій, автоматизованого розвитку та швидко ростучого 

прогресу, широкого поширення набула, так звана електронна поштова 

скринька. Основним способом надсилання та отримання електронних листів є 

онлайн-сервіс електронної пошти або веб-пошта. З її появою люди змогли 

швидше отримувати та якісніше обробляти інформацію . 

Зараз багато фірм реєструють на кожного співробітника так звану 

корпоративну поштову скриньку, на яку працівнику приходить певна 

інформація від фірми. Крім цього майже кожна людина в інформаційному 

просторі має особистий електронну скриньку, і, як правило, не одну. Крім 

листів від близьких та колег, ящик засмічується спамом.  

Спам – це масове розсилання інформації рекламного чи іншого характеру 

людям, які не бажали її отримувати. Перш за все, термін спам стосується 

розсилки рекламних електронних листів, завдяки яким досягається той чи 

інший результат. 

https://rb.ru/news/ai-for-hotels/
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У силу високої дохідності спамерського бізнесу, технічні засоби боротьби 

зі спамом не завжди допомагають досягти потрібного результату – спамери все 

частіше і частіше винаходять нові методи для обходу фільтрів [1]. 

Як розпізнати спам? Якщо повідомлення електронної пошти або будь-яка 

інша форма масового зв’язку є небажаною та вводить в оману, можливо, вона 

підпадає під категорію спам. 

Ознаки, які дозволяють віднести той або інший лист до «спаму», умовно 

можна розділити на дві категорії – формальні і лінгвістичні [2, c. 108]. 

Формальні ознаки включають в себе: 

1. Поштові адреси, IP-адреси (це дозволяє забезпечити фільтрацію за 

списками). 

2. Немає адреси відправника. 

3. Відсутність адреси одержувача або навпаки наявність великої кількості 

одержувачів. 

4. Відсутність IP-адреси в системі інтернет-адреси DNS. 

5. Певний розмір і формат повідомлення. 

6. Шлях доставки електронного листа. 

Лінгвістичні ознаки включають: 

1. Слова і фрази, побудовані певним чином. 

2. Евристичні ознаки. 

3. Статистичні ознаки. 

До видів спаму можна віднести рекламу, у тому числі рекламу незаконної 

продукції, «нігерійські листи». 

Реклама – цей вид спаму трапляється частіше всього. Деякі компанії 

рекламують свої товари чи послуги за допомогою спаму. Вони можуть 

розсилати такі повідомлення самостійно або залучувати осіб, які робитимуть 

це. Привабливість такого методу в тому, що за невелику суму можливо 

виконати розсилку за великою кількістю адрес. Це допоможе швидко та якісно 

просунути той чи інший вид продукції. 

Часто за допомогою спаму рекламують незаконні товари, такі як 

наркотичні засоби і вогнепальну зброю. 

«Нігерійські листи» – таку назву цей спосіб спам атак отримав за те, що 

частіше за все вони походили з Нігерії. Основною їх ціллю було виманювання 

коштів адресатів шляхом обману. У листах йшла мова про те, що отримувач 

може отримати певну суму коштів і відправник міг йому в цьому допомогти. 

Злочинці просили кошти за оформлення певних паперів і після цього жертва 

ніби отримає гроші. 

Найнадійніший спосіб боротьби зі спамом – не дозволити спамерам 

отримати адресу вашої електронної пошти. Не потрібно без необхідності 

публікувати адресу електронної пошти на веб-сайтах. 

Якщо сайт для реєстрації просить вашу електронну адресу, ви можете 

скористатись сервісами, які надають їх тимчасово. Таким чином ви убезпечите 

себе від розсилки спам-повідомлень від невідомих джерел. 

Ніколи не робіть ніяких дій з такими листами. Для шахраїв це означатиме, 

що ви користуєтесь цією поштою. 
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При виборі імені для пошти потрібно обрати максимально незручне та 

довге ім’я, для того щоб запобігти вгадуванню вашої адреси шахраями [3].  

Спам може містити в собі кримінальний підтекст, вміщуючи 

компрометуючі дані, посилання на шкідливі програми або розсилку реклами. 

Тому щоб зменшити ризик спам-атаки потрібно дотримуватись правил, які 

були перелічені вище. Адже правильно виконані заходи протидії спаму 

вбережуть ваш час та гроші.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЙМОВІРНІСНИХ МЕТОДІВ У ТЕОРІЇ 

ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ 

 

Нині відомо, що економічний ризик є невід’ємною складовою будь-якої 

господарської діяльності. Необтяжених ризиком господарюючих суб’єктів на 

практиці не існує. Економічний ризик – це об’єктивно існуюча категорія, яка не 

залежить від того, усвідомлюють люди її наявність в тих чи інших економічних 

ситуаціях чи ні. 

Особливістю сучасного економічного ризику є його тотальність, 

всеосяжність, тому економічний ризик належить до фундаментальних понять 

сучасної економічної теорії. Підприємцю для успішного функціонування 

потрібно не уникати ризику, а вміти оцінювати його ступінь, керувати 

ризиками [1].  

На сьогоднішні не існує універсального визначення економічного ризику, 

проте, досить часто його пов’язують з втратами та ймовірністю втрат. Якщо 

існує можливість кількісно та якісно визначити ймовірність настання тієї чи 

іншої події, то це буде ситуація ризику (ситуацію ризику, можна розглядати як 

різновид невизначеності, коли настання події ймовірне і може бути визначене). 

Таким чином, вибір рішення за умов економічного ризику припускає, що 

ймовірності можливих варіантів обстановки відомі. Ці ймовірності 
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визначаються на основі статистичних даних, а при їх відсутності – на основі 

експертних оцінок. Отже, в теорії економічних ризиків ймовірнісні методи є 

основними при вимірюванні ризиків, побудові кривої економічного ризику, 

прийнятті управлінських рішень.  

Розглянемо приклади застосування теорії ймовірностей в ризикології. Так, 

при кількісному оцінюванні економічного ризику застосовують такі головні 

інструменти:  

- ймовірність появи випадкової величини (Р); 

- математичне очікування досліджуваної випадкової величини (М); 

- дисперсія (D); 

- стандартне (середньоквадратичне) відхилення (σ); 

- коефіцієнт варіації (γ) [2]. 

При цьому для прийняття рішення потрібно знати величину (ступінь) 

ризику, що вимірюється двома критеріями: 

1) середнє очікуване значення (математичне очікування); 

2) коливання (мінливість) можливого результату. 

Для визначення числового значення ймовірності втрат різних рівнів, як 

правило, застосовують ймовірнісний підхід. У цьому випадку для оцінки 

ймовірності втрат необхідно мати дані про діяльність суб’єкта за певний період 

часу. За наявними даними (проміжок часу фіксується – як правило, це 1 рік) 

розраховуються наступні числові характеристики: статистичні ймовірності 

втрат всіх наявних рівнів.  

Як відомо, головне в оцінюванні підприємницького ризику – можливість 

побудови кривої ризику і визначення зон і показників припустимого, 

критичного і катастрофічного ризику. Методи теорії ймовірностей 

застосовуються і при побудові кривої економічного ризику. По-перше, 

побудова такої кривої ґрунтується на гіпотезі, що прибуток як випадкова 

величина підлягає дії нормального закону розподілу і припускає певні 

допущення. По-друге, кожний крок побудови кривої економічного ризику 

здійснюється, базуючись на знаннях з теорії ймовірностей. А саме, за 

статистичним методом криву ризику будують таким чином: 

- групують дані про втратні та сприятливі випадки по інтервалах з певним 

(як правило, однаковим) кроком; 

- будують дискретний варіаційний ряд, ототожнюючи кожен з інтервалів 

втрат чи доходів з його середнім значенням; 

- розраховують ймовірності втрат для рівнів, що співпадають із середніми 

значеннями інтервалів за відповідними формулами;  

- будують криву економічного ризику. 

У самому загальному вигляді формулювання і розв’язання задачі щодо 

вибору оптимальної альтернативи управлінського рішення за умов 

підприємницького ризику можна подати за наявності таких положень:  

- наявності m можливих рішень Р1, Р2, …, Рm; 

- умови обставин точно невідомі, однак про їхню наявність можна зробити 

n припущень Q1, Q2,…,Qn. 
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Результат, так званий виграш, який відповідає кожній парі поєднань 

рішень та обставини, може бути поданий у вигляді таблиці ефективності. 

Зауважимо, що ймовірності настанні подій повинні бути відомі, оскільки вибір 

рішення відбувається в умовах ризику. Перевага надається рішенню, що має 

найменший середньозважений показник ризику, що визначається як сума 

добутків ймовірностей різних варіантів обстановки на відповідні їм значення 

втрат. При виборі рішення для розрахунку виграшів чи програшів може 

використовуватись величина втрат. Застосовують формулу:  

R =П·р, де П – величина втрат, р – ймовірність. 

У теорії економічних ризиків одним із способів зниження ризиків є 

диверсифікація. Диверсифікація – стратегія зменшення ризику шляхом його 

перерозподілу по кількох активах, чиї індивідуальні прибутки ведуть себе по-

різному і незалежно один від одного. Іншими словами, диверсифікація – 

вкладання капіталу в різні, не пов’язані між собою підприємства чи сфери 

діяльності. При оцінюванні диверсифікації економічних ризиків, також 

застосовують формули теорії ймовірностей.   

Таким чином, ймовірнісні методи є базовими в теорії економічних ризиків 

і застосовуються, починаючи з означення економічного ризику, при його 

вимірюванні, побудові кривої ризику, зниженні та  при прийнятті 

управлінських рішень. 
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БЕЗПЕКА СИСТЕМ НА БАЗІ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕЄСТРУ 

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Зараз фінансова сфера переживає хвилю модернізації всієї інфраструктури, 

що приводить до автоматизації платежів. Збільшення кількості онлайн-

перекладів і транзакцій вимагає поліпшення системи безпеки, швидкої масової 

обробки інформації і зниження комісійних витрат. Тому реалізувати все це 

допомагає впровадження в фінансовий сектор технології розподільного 

реєстру. А тепер спробуйте уявити собі світ, де все стрімко змінюється, де все 

прозоро і анонімно, а головне – захищене на 100%. Уявили? Ласкаво просимо в 

світ блокчейна! Багато хто пов’язує це слово з біткоінами і криптовалютою, 

правильно, проте це набагато більше, ніж просто фінансовий інструмент [1]. 
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Блокчейн (blockchain або block chain – "ланцюжок блоків") – розподілена 

публічна база всіх транзакцій, яка об’єднує в собі безліч блоків, кожен з яких 

представляє собою певний тип інформації про операції, скоєних учасниками 

мережі. Простими словами, блокчейн – це така розподілена база даних, яка 

складається з окремих блоків у вигляді безперервного ланцюжка. У ній 

зберігаються всі транзакції, які коли-небудь відбувалися, і всі дані будь-яких  

гаманців, або щось, що має цінність. 

Нововведення технології «блокчейн» полягає в тому, що інформація про 

транзакціях більш не зберігається в централізовану базу даних, а передається на 

комп’ютери всіх учасників мережі, які зберігають дані локально. Першим 

додатком на базі технології блокчейна стало додаток «біткоінів» для так званої 

крипто валюти (біткойн) [2]. 

Основною областю використання розподільних реєстрів зараз 

залишаються криптовалюта, де таким чином зберігається інформація про 

транзакції і проводиться підрахунок балансу гаманців користувачів. 

Distributed Ledger Technology – технологія зберігання даних, яка 

розподіляє інформацію серед безлічі вузлів зв’язку або між обчислювальними 

пристроями. За своєю суттю – це перша база даних, яка позбавляє необхідності 

задіяти центральний сервіс, розподіляє базу по всіх вузлах зв’язку, покладаючи 

на них відповідальність за підтримку системи і перевірку інформації. 

Розподільчий реєстр став відомий широкому колу людей, в основному, завдяки 

його застосуванню в блокчейн-криптовалюті, але так систематизувати можна 

будь-які дані: фінансові, юридичні, статистичні, електронні та інші. 

Кожен вузол вносить зміни до реєстру незалежно від інших вузлів, потім 

всі вони голосують за внесення змін і при досягненні консенсусу реєстр 

доповнюється новими даними. Кожен учасник мережі при цьому володіє 

власною ідентичною копією реєстру, а будь-які зміни вносяться в неї протягом 

декількох хвилин [3]. 

Однак використовуючи ту ж технологію, уряд і приватний сектор змогли б 

істотно модернізувати процес зберігання і передачі інформації. У деяких 

країнах технологія DLT вже застосовується [1]. 

Наприклад, в Естонії кілька років ведеться розробка KSI на основі 

розподільного реєстру, що дозволить громадянам перевіряти достовірність 

відомостей у державній базі даних. Естонська система управління відома своєю 

"сміливістю" в використанні новітніх технологій. Але і уряд "консервативної" 

Англії створило комітет з дослідження технології DLT і розробці державних 

проєктів на його основі. 

Світове бізнес-співтовариство швидко оцінило переваги використання 

DLT і сьогодні ця технологія застосовується для забезпечення функціонування 

підприємств.  

Найбільш перспективними для впровадження розподільного реєстру 

вважаються банківська галузь і сфера страхування. 

А чим все ж таки відрізняється блокчейн-технології від розподіленого 

реєстру і які між ними є спільні риси?  
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Багато хто помилково вважає, що блокчейн і розподільний реєстр – це 

одне і те ж. Насправді, блокчейн – один з типів розподільного реєстру. 

Інформація в ньому записується строго в блоки, які з’єднані між собою 

послідовно. Кожен блокчейн – розподільний реєстр, але не всі реєстри даних є 

блокчейнами. Обидва ці поняття об’єднує децентралізоване зберігання даних і 

необхідність досягнення консенсусу між вузлами зв’язку для внесення змін, а 

сама інформація може записуватися в будь-якому вигляді. На практиці, 

розподілені реєстри не вимагають створення блоків і не потребують доведення 

роботи. За рахунок цього у них менші проблеми з масштабністю. 

У цілому можна сказати, що в даний час технологія «блокчейн» безумовно 

демонструє, що в ній закладено величезний потенціал, включаючи і переваги 

для споживачів, і учасники ринку повинні і  далі розвивати цю технологію. 

Технологія розподільного реєстру надає державним органам і приватним 

компаніям спосіб зберігання інформації, що дозволяє знизити обсяг помилок і 

підвищити рівень безпеки. DLT має потенціал визначити взаємовідносини між 

урядом і населенням, що дозволить знизити рівень корупції, а також істотно 

знижує витрати на зберігання інформації, в порівнянні з паперовими 

документами, а для того щоб блокчейн-системи забезпечували переваги для 

споживачів буде потрібно приділяти велику увагу питанням захисту прав 

споживачів. 
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АНАЛІЗ СИСТЕМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ  

 

У середині 80-х Stellar Computer продавав графічний суперкомп’ютер. 

Щоб продемонструвати можливості свого обладнання, вони розробили 

програмний пакет під назвою Система візуалізації додатків (AVS), який вони 
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передали разом із обладнанням. AVS була однією з перших інтегрованих 

систем візуалізації і була розроблена ветераном Digital Productions Крейгом 

Абсоном та іншими. З часом Stellar злився з Ardent Computer, щоб стати 

Stardent Computer. Коли умови бізнесу змінилися, частина інженерного 

персоналу та керівництва Stardent створила нову компанію під назвою 

Advanced Visual Systems, Inc. для продовження розвитку лінійки продуктів 

AVS [1]. 

Обчислювальна модель AVS базувалася на наборі параметричних модулів, 

тобто автономних будівельних блоків, які можна було б підключити до більших 

мереж обробки даних. Кожен модуль мав певні властивості потоку даних I / 0, 

задані з точки зору невеликого набору структур даних, таких як поле, карта 

кольорів або геометрія. Мережевий редактор, що працює як частина ядра AVS, 

пропонував інтерактивні візуальні інструменти для вибору модулів, вказівки 

підключення та розробки зручних графічних інтерфейсів для управління 

параметрами модулів. Набір базових модулів  відображення, фільтрації та 

рендерингу був вбудований в ядро AVS [2]. Модель розширюваності 

користувача була визначена на рівні C / Fortran, що дозволяє створювати нові 

модулі та додавати їх до системи у вигляді незалежних процесів UNIX, 

підтримуваних відповідними інтерфейсами потоку даних. 

Інші системи візуалізації вийшли з комерційної індустрії анімаційного 

програмного забезпечення. Wavefront Advanced Visualizer – це пакет 

моделювання, анімації та рендерингу, який забезпечив середовище для 

інтерактивної побудови моделей, руху камери, рендерингу та анімації без будь-

якого програмування. Користувач міг використовувати безліч модельних 

примітивів та деформацій моделі, створювати властивості поверхні, регулювати 

освітлення, створювати та попередньо переглядати рухи моделі та камери, 

робити високоякісну візуалізацію та зберігати отримані зображення для запису 

на відеокасету. Це була більш загальна система анімації графіки, але 

використовувалася для багатьох наукових проєктів візуалізації [3]. 

Провідник – це об’єктно-орієнтована система візуалізації даних на основі 

потоку даних, розроблена Г. Дж. Едвардсом та його колегами з SGI. Пізніше 

продукт був проданий компанією NAG (Numerical Applications Group). Як і інші 

системи потоку даних, це дозволило користувачеві з’єднувати заздалегідь 

побудовані модулі, використовуючи підхід "перетягування". Модулями були X-

програми Windows, розроблені на C або FORTRAN, і побудовані за стандартом 

OpenGL. Iris Explorer мав три основні компоненти: Модуль «Бібліотекар» 

містив перелік модулів та раніше створених карт Редактор карт був робочою 

зоною для створення та модифікації карт. DataScribe був інструментом 

перетворення даних для переміщення даних між Провідником та іншими 

форматами даних Карта являла собою мережу потоків даних із модулів, 

з’єднаних або "з’єднаних". Користувач з’єднав модулі, з’єднавши відповідні 

порти, наприклад вихідний порт одного модуля до вхідного порту наступного 

модуля. Кожен модуль приймав дані, обробляв їх, а потім виводив на 

наступний модуль. Карту можна створити, а потім зберегти для подальшого 
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використання. Це також може бути частиною іншої карти. Крім того, 

користувачі могли визначати власні типи за допомогою мови друку [4]. 

Університет штату Огайо змагався за суперкомп’ютерний центр NSF, але 

не мав успіху. Тож університет передав пропозицію законодавчому органу 

штату, який створив Суперкомп’ютер Огайо як державний центр в 1987 році. 

Однією з причин успіху пропозиції став зв’язок з дуже високо оціненою 

групою дослідницької групи комп’ютерної графіки штату Огайо, яка стала 

Центр передових обчислень для мистецтва та дизайну приблизно одночасно. 

Зв’язок був офіційно оформлений, коли Огайо Проєкт суперкомп’ютерної 

графіки ACCAD став частиною структури OSC. Дослідники з OSGP задумали 

розробити пакет візуалізації на основі парадигми потоку даних, і в 1988 році 

було випущено програмне забезпечення apE (середовище виробництва 

анімації). Спочатку він розповсюджувався безкоштовно серед усіх 

користувачів, які бажали ним скористатися, і це дозволяло цим користувачам 

писати власні модулі для розширення можливостей.  

У 1991 році OSC вирішила комерціалізувати це популярне вільне 

програмне забезпечення та уклала контракт з Taravisuals, Inc. на підтримку та 

розповсюдження. На жаль, приблизно в той же час, Iris Explorer був випущений 

і вільно постачався в комплекті з робочою станцією SGI, однією з 

найпопулярніших платформ apE, і робота над apE була припинена. Як і 

більшість інших систем того часу, Data Explorer (DX) був додатком для 

візуалізації загального призначення, в якому користувач створював візуалізації, 

поєднуючи існуючі модулі в мережу. Це була дисципліна, незалежна і легко 

адаптована до нових додатків та даних. Програма надавала повний набір 

інструментів для маніпулювання, перетворення, обробки, реалізації, візуалізації 

та анімації даних [4]. 

DX використовував візуальне програмування та підхід до потоку даних 

для візуалізації та аналізу. Модулі потоку даних були з’єднані між собою для 

спрямування потоку даних. Це було аналогічно створенню блок-схеми, і 

отримані діаграми називали мережами. Користувачі могли працювати 

виключно з модулями, що входять до складу Провідника даних, або створювати 

макроси. Макрос – це мережа, яку було названо та використано замість модуля. 

Зросла велика публічна колекція цих макросів, які користувачі могли 

завантажити. DX забезпечив методи візуалізації та аналізу на основі точок, 

ліній, площ, об’ємів, зображень або геометричних примітивів у будь-якій 

комбінації. Він працював з 1, 2 та 3-мірними даними, а також із даними, які 

мали прямокутну сітку, неправильну сітку, сітку на не прямокутній сітці або 

розсіяні. 

Без створення комп’ютерно-інформаційних систем різного призначення 

неможливий інноваційний розвиток. Як відзначають дослідники, стрімкий 

розвиток інформаційних технологій, поява нових технічних засобів, 

програмного забезпечення допоможе і надалі розвивати системи візуалізації та 

комп’ютерного моделювання.  
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ  

 

У наш час, в умовах «цифрового суспільства», переважання в 

конкурентній боротьбі вже не визначаються ні розмірами країни, ні її 

природними ресурсами. Зараз таки все базується на рівні освіти та обсязі знань, 

накопичених суспільством. У майбутньому розвинутими будуть ті країни, які 

зможуть перевершити інші в створенні й освоєнні нових знань. Суттєву роль в 

цьому відіграють інформаційно-комунікаційні технології, зокрема методи та 

засоби штучного інтелекту.  

Термін «інтелект» походить від латинського слова «intellectus», що означає 

розум, розумові здібності людини [1]. Інтелект – це спроможність мозку до 

мислення, інакше до керування знаннями для вирішення конкретної задачі. 

Штучний інтелект (ШІ) – це наука та технологія формування «розумних» 

машин, що здатні виконувати функції інтелектуальної активності людини 

(наприклад, знаходити рішення завдяки раніше отриманому досвіду). Крім 

того, штучний інтелект вивчають як напрям, в якому розглядаються та 

вирішуються проблеми апаратного або програмного моделювання видів 

людської діяльності, які вважаються інтелектуальними. Цей термін запровадив 

Джон Маккарті в 1956 році на зборах в Дартмунтському коледжі. 

Розробки в галузі штучного інтелекту зaпoчaткувaлися з ідеї побудови 

системи, подібної до нервових клітин людини, що була зaснoвaнa у 1943 poці 

Дж. Мaккaлoкoм та У. Пiттoм і втілена у моделі штучного нейрона i пpинципах 

побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання. Але ця задача 

виявилась складною і була розв’язана тільки через 20 років американським 

вченим Ф. Розенблаттом в роботі 1962 р. «Принципи нейродинаміки» [2].  

Існує класифікація визначень штучного інтелекту, які ґрунтуються на 

зіставленні штучного інтелекту та людського розуму: 

 за структурою (розробка моделі роботи мозку людини); 

 за поведінкою (моделювання пізнавальних властивостей людського 

мозку); 
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 за можливостями (модель, що показує здатність людини до розв’язання 

проблем); 

 за функціями (модель пізнання людини, такого як аналіз, пошук, 

міркування, навчання, планування тощо); 

 за принципом (розробка моделі дій пізнання людини для синхронного 

розв’язання всіх проблем з урахуванням усіх даних). 

Нині всі визначення штучного інтелекту можна звести до наступних трьох: 

слабкий, сильний ШІ та штучний суперінтелект [3]: 

 «слабкий штучний інтелект» – оpієнтoвaний на вирішення одного чи 

декількох  завдань, які виконує або може виконувати людина; 

 «сильний штучний інтелект» – орієнтований на вирішення всіх завдань, 

які виконує або може виконувати людина; 

 «штучний суперінтелект» – це інтелект, який набагато розумніший, ніж 

кращій людський інтелект практично в кожній області. 

Завданням штучного інтелекту є розробка aпaрaтнo-прoгрaмниx зacoбів, 

що дають можливість користувачу poзв’язувaти інтелектуальні задачі. До їх 

переліку можна віднести: 

 розуміння нової інформації; 

 планування цілеcпрямoвaниx дій; 

 аналіз ситуації; 

 розпізнавання образів; 

 логічне мислення; 

 навчання і caмoнавчання. 

 Штучний інтелект у бізнесі – це можливість врегулювати та налагодити  

діяльність краще, ніж могла б зробити сама людина. Крім того, завдяки 

інтеграції ШІ із хмарними технологіями компанії можуть легко збирати, 

контролювати та обмінюватися інформацією. 

 Підприємства отримують багато переваг від використання штучного 

інтелекту, включаючи:  

 Зниження операційних витрат (бізнес, що використовує штучний 

інтелект, може відчути скорочення операційних витрат внаслідок 

упорядкування процесів та усунення зайвих витрат). 

 Кращі рішення, керовані даними (ШІ знижує ризик прийняття рішень і 

дає змогу робити усвідомлені кроки, використовуючи дані в реальному часі).  

 Полегшення ведення бізнесу (ШІ постійно збирає дані про клієнтів і 

створює чіткі профілі для потенційних та поточних клієнтів).  

 Зменшення людської помилки (якщо алгоритми введено точно, ШІ може 

зменшити кількість операційних помилок, які трапляються в повсякденному 

бізнесі).  

 Покращений захист від шаxpайcтва (у всіх галузях пpомиcловоcті 

підприємства використовують ШІ для виявлення та запобігання шахрайству). 

Головні області для застосування штучного інтелекту пов’язані з 

прийняттям управлінських рішень у таких напрямках підприємництва, як 

моделювання функціональних складових менеджменту, кредитування й оцінка 
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ризиків, прогнозування фінансових ринків, управління бюджетними pеcуpcами 

й економічне моделювання, розв’язання прикладних cоціологічниx задач, 

маркетинговий аналіз, виявлення незаконного використання кpeдитниx карток.  

Отже, штучний інтелект залишається одним із найбільш перспективних і 

нерозкритих напрямків розвитку інформаційних провідних систем та 

технологій.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІШИНГУ 

 

Стрімке розширення загроз національній безпеці у XXІ ст. покладає на 

органи держаної влади завдання щодо їх попередження, виявлення та 

нейтралізації. Кіберзлочинність є найнебезпечнішою загрозою для України, і 

вона здійснюється через Інтернет. На цьому етапі та в майбутньому розвиток 

різних суспільств та країн та всього світу буде йти відповідно до концепції 

інформаційного суспільства, Це пов’язано з використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій для збору, зберігання та обробки інформації у 

повсякденному житті. 

Проблема атак соціальної інженерії в Інтернеті з кожним роком стає все 

більш поширеною. Якщо організація, яка має конфіденційну інформацію, таку 

як дані про клієнтів, дані про працівників, саморозвиток, документи тощо, тоді 

можна з упевненістю сказати, що, маючи захищену комп’ютерну систему в 

організації, не всіх турбує витік інформації через співробітників, які через 

незнання чи недбалість стають жертвою соціальної інженерії. 

Інтернет дає потужний поштовх для розвитку засобів масової комунікації, 

торгівлі та обміну інформацією. Водночас сьогодні це сфера, де відбувається 

багато протиправних дій. Безособовий характер цифрової інфраструктури 

робить крадіжку особистості природним та привабливим проєктом [1, с. 186]. 

Кіберзлочинці активно використовують різні засоби викрадення інформації, 

зокрема фішинг. 

Фішинг («рhіshіng») також відомий як «підробка бренда» («brаnd 

spооfіng») або шахрайство з платіжними картами («cаrdіng»), – це відносно 
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новий тип кіберзлочинності (порівняно з вірусними атаками та хакерськими 

атаками), метою якої є викрадення та створення конфіденційних веб-сайтів з 

економічною інформацією за допомогою поєднання різних методів соціальної 

інженерії (таких особистих даних, як ім’я, дата народження, адреса, номер 

телефону, номер страхового свідоцтва, номери кредитної і медичної карток, 

обліковий запис і паролі, інформація про банківський рахунок, номер 

посвідчення водія) для скоєння у подальшому крадіжок, шахрайства чи інших 

злочинів [1]. 

Фішинг-атаки зазвичай проводяться через електронні листи, рекламу або 

веб-сайти, подібні до тих, які відвідує користувач. Наприклад, користувач може 

отримати електронне повідомлення, подібне до банківського листа, з 

проханням підтвердити номер свого банківського рахунку. 

Фішинговий сайт – мережевий ресурс, який виманює реквізити платіжних 

карток під виглядом надання неіснуючих послуг. Більшість фішингових сайтів 

надають неіснуючі послуги з поповнення мобільного рахунку, банкінгу та 

переказу коштів з картки на картку. Фішингові сайти зазвичай копіюють 

оригінальні сторінки відомих банківських послуг.   

Фішингове повідомлення – лист електронної пошти, SMS, або інше 

повідомлення, яке схоже на повідомлення від довіреної організації, яка має на 

меті викрасти особисту інформацію користувачів. Зазвичай повідомлення 

містить гіперпосилання, яке переадресовує користувачів на зловмисні 

(підробні) веб-сайти, які за виглядом або по імені дуже схожі на офіційні веб-

сайти організацій, або вкладений файл, який може містити шкідливий код, або 

посилання. 

Небезпека фішингу пов’язана передусім зі шкодою, що завдає прямий 

фінансовий збиток і створює "кризу довіри" в операціях через Інтернет, 

оскільки деякі фінансові установи відмовляються платити через значні збитки, 

спричинені фішинговими атаками і покладають відповідальність на клієнта, 

підриває маркетингові зусилля та загальний імідж компаній (на фінансові 

установи (банки та кредитні спілки) зазвичай спрямовано 60–80 % фішинг-

атак), – яку він завдає електронній комерції, а також стрімким його 

поширенням унаслідок феноменальної прибутковості інвестицій у фішинг. 

Існує думка, що за прибутковістю глобальна кіберзлочинність випереджає 

навіть торгівлю наркотиками [3]. 

Дослідники Університету Карнегі Меллон (Cаrnegіe Mellоn Unіversіty) 

визначили причини, чому люди вразливі до фішингу. По-перше, користувачі 

Інтернету схильні судити про законність веб-сайту за його «зовнішнім 

виглядом», який шахраї можуть легко скопіювати. По-друге, багато 

користувачів не розуміють і не довіряють показникам безпеки веб-браузерів. 

По-третє, хоча деякі споживачі знають про фішинг, це усвідомлення не 

зменшує їх вразливості та не надає корисних стратегій для виявлення 

фішингових атак. По-четверте, сприйняття серйозності наслідків фішингу не 

породжує належну поведінку користувачів [4]. 

Особливістю фішингу є те, що розрізняють чотири основні методи, що 

застосовуються фішерами [4]:  
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1. «Drаgnet Methоd», який передбачає використання спам-електронні 

листи, веб-сайти, спливаючі вікна або підроблені рекламні банери з 

фальсифікованою корпоративною ідентифікацією (наприклад, товарні знаки, 

логотипи і фірмові найменування), які адресовані великій кількості людей 

(наприклад, клієнтам банку або членам організації конкретного сайт-аукціону). 

Цей метод не передбачає виявлення заздалегідь конкретних потенційних жертв, 

оскільки адресати беруться з випадкової бази даних.  

2. «Rоd-аnd-Reel methоd» (speаr-phіshіng). Цільовий фішинг більш 

небезпечний, оскільки спрямований на конкретну цільову жертву 

(використовує людський фактор, здатність людини приймати необдумані і 

спонтанні рішення), стосовно якої спеціально збирається інформація аби 

зробити адресоване їй послання більш переконливим. Структура даного 

фішингу більш складна і складається з таких послідовних кроків: 1) планування 

(проведення розвідки, аналіз вразливості, вибір хитрощів); 2) підготовка 

(складання листа, розробка засобів атаки); 3) атака (відправка листа, 

впровадження шкідливого ПЗ); 4) збір (збір інформації шкідливим ПЗ, 

отримання і аналіз інформації); 5) шахрайство (використання інформації, 

продаж інформації, шантаж); 6) завершення (ліквідація доказів, позбавлення 

переслідувачів, оцінка ефективності).  

3. «Lоbsterpоt Methоd». Йдеться про створення веб-сайту, подібного до 

законного веб-сайту компанії, який вузько визначає категорії жертв фішерами. 

Менші категорії потенційних жертв визначені заздалегідь, але не викликають 

реакції жертви. Жертві достатньо розглядати фальшивий веб-сайт як законний 

веб-сайт та надати інформацію про персональні дані. У цьому методі підробка 

відбувається на рівні протоколу. Мета шахраїв – отримати доступ до захищених 

сайтів, або в маскуванні його справжньої особи. При цьому шахрай може 

викрасти адресу жертви, фальсифікуючи інформацію про маршрутизацію 

повідомлення, щоб здавалося, що воно прийшло з акаунта жертви замість його 

власного.  

4. «Gіllnet phіshіng Methоd». На відміну від попередніх методів «Gіllnet 

phіshіng» меншою мірою зорієнтований на соціальну інженерію. Фішери 

вводять шкідливий код в електронні листи та веб-сайти. 

Розмірковуючи над процедурою захисту від фішингових атак, слід 

зазначити, що помилковим є зосередження лише на технічному оснащенні 

системи захисту інформації, оскільки успіх цих злочинів в основному 

зумовлений людським фактором. Хоча в науковій літературі існує багато 

технічних рішень, які можуть запобігти та усунути фішингові атаки, слід 

погодитись, що жодне із запропонованих рішень не стало "срібною кулею" 

проти фішингу. 

Таким чином, фішинг – це комп’ютерна атака, яка надсилає людям 

інформацію соціальної інженерії за допомогою електронних каналів зв’язку, 

щоб спонукати їх до певних дій в інтересах зловмисника. Існує багато методів 

ідентифікації фішингових сайтів, але точність низька, оскільки вміст може бути 

ідентичним  до реального сайту, тому його складно ідентифікувати, а рівень 

розпізнавання низький. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У КОНТЕКСТІ 

СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО УРЯДУВАННЯ 

 

Глобальний розвиток інформаційного суспільства сприяє становленню 

цифрового урядування, наданню адміністративних та інших послуг населенню 

в онлайн формі. За останні роки процес електронного урядування значно 

активізувався в Україні. 30 січня 2019 року уряд затвердив постанову про 

затвердження Плану заходів щодо реалізації концепції розвитку системи 

електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки. З метою покращення якості 

надання послуг, зручності та доступності було розроблено та впроваджено 

сайти та додатки з так званими е-послугами.  

Електронні послуги є адміністративними послугами, які надаються 

громадянину в електронній формі. Головна їх мета – зробити управління більш 

ефективним. 

Більш масовому користуванню електронними послугами сприятиме 

розповсюдження засобів електронної ідентифікації. Ці засоби мають 

гарантувати надійність та збереження інформації. Перший сервіс мобільної 

ідентифікації став доступний не так давно. Всі електронні послуги, які наразі 

впроваджують, за замовчанням мають можливість входу за допомогою 

MobileID.  

MobileID є сервісом, який дозволяє за допомогою мобільного телефону 

провести ідентифікацію особи для доступу до електронних послуг та 

використовувати свій унікальний електронний підпис у системах електронного 

документообігу. Завдяки технології цифрового підпису та ідентифікації 

MobileID можна отримати документ на мобільний телефон, а також поставити в 

ньому свій підпис. 

Доволі велика частка населення не користується публічними послугами 

онлайн. Наразі багато електронних послуг запроваджено на різних порталах 

органів влади. У них різні інтерфейси, засоби е-ідентифікації, що робить їх 

незручними. Доречним було би провести їх аналіз та зробити більш зручними 

для користування, довівши до автоматизації більшість процесів, забезпечивши 

комфортність та зрозумілість у користуванні. Також багато послуг досі є 

недоступними через смартфон, але реформа електронних послуг, яка діє на 

сьогодні гарантує їх подальший розвиток. 
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Прозора і зрозуміла держава, зорієнтована на потреби людини стоїть 

головним орієнтиром курсу на цифрове урядування держави. 

Один із останніх мобільних додатків, створених Міністерством цифрової 

трансформації України, має назву «Дія». Це застосунок, в якому всі потрібні 

документи знаходяться в одному місці – у смартфоні. Тут можна отримати всі 

послуги онлайн. Це набагато швидше та зручніше, не вимагає великих затрат 

часу. 

«Дія» є доступом громадян до цифрових документів. Наразі у ньому 

доступні наступні документи: 

- цифровий паспорт громадянина України у формі ID-картки та цифровий 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон (1-ша країна у світі); 

- цифрове водійське посвідчення (10-та країна у світі); 

- цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та обов’язковий 

поліс страхування на авто; 

- цифровий студентський квиток; 

- можливість отримання нотифікацій. 

Також запущено Єдиний державний веб-портал електронних послуг – 

портал «Дія. Державні послуги онлайн». Наразі на ньому вже доступно 33 

електронні послуги [1]. 

Набуває популярності перша українська платформа е-демократії «Єдина 

платформа місцевої електронної демократії» (скорочено – е-DEM), яка з грудня 

2018 року об’єднала найбільш популярні сервіси. Веб-платформа e-DEM була 

створена в рамках програми «Електронне врядування задля підзвітності влади 

та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією, та 

виконується Фондом Східна Європа та Innovabrige Foundation. Вона містить 

різноманітні інструменти, покликані налагодити кращий взаємозв’язок 

громадян та влади у вирішенні важливих соціальних проблем. 

На платформі доступні наступні сервіси [2]:  

 Місцеві петиції. 

 Громадський бюджет. 

 Відкрите місто (інформування мешканцями місцевої влади про 

актуальні проблеми міста). 

 Консультації з громадськістю. 

Доволі цікава практика використання онлайн платформ для голосування, 

якими доволі легко користуватися у мобільній версії. Дедалі частіше українці 

задаються питанням наскільки реальні електронні вибори, особливо з умовах 

карантинних обмежень, і якщо так, то коли можна чекати перше онлайн 

голосування?  

В Україні вже є певні напрацювання у напрямку реалізації нових 

принципів цифрової економіки та електронного урядування, а також досить 

амбітні плани щодо запровадження новітніх цифрових ініціатив у різних 

сферах суспільного життя – від Індустрії 4.0, Інтернету речей та смарт-

технологій, до застосування технологій блокчейну в публічному управлінні [3]. 

У наш час, коли фактично кожна людина користується смарфоном, має 

доступ до мережі Інтернет, електронне голосування звучить доволі реалістично, 
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особливо за сучасних умов вимушених карантинних обмежень. Подібні 

практики вже реалізовані в деяких країнах. Е-голосування тепер звучить, 

скоріше, як ще одна мета, до якої має йти країна, аби не залишатися позаду 

інноваційних, передових країн-лідерів. Волевиявлення людини, на прикладі 

зарубіжних практик, може проходити як у вигляді голосування через мережу 

інтернет, так і через безпосереднє використання смартфона на виборчій 

дільниці (використання особистого кабінету з цифровим підписом та додатку з 

електронним біометричним паспортом). 

Найцікавішим та найсправедливішим вважається досвід Естонії, в основі 

системи електронного голосування якої лежить використання мережі Інтернет, 

а також спеціальної ідентифікаційної картки, яка посвідчує особу виборця. 

Перша спроба запровадити електронні вибори в нашій країні на 

законодавчому рівні (хоч і на рівні концепції) була зафіксована ще у 2011-му 

році, коли у Верховні Раді зареєстрували законопроєкт №8656 від 10.06.2011 

«Про концепцію «Запровадження системи електронного голосування». Автор 

цієї ініціативи зазначав, що процес голосування в Україні є надто витратним та 

потребує участі великої кількості людей (зокрема, підготовка, організація, 

спостереження, підрахунок голосів, призводить до витрачення значних коштів з 

бюджету та часу). Законопроект було відкликано та знято з розгляду. 

Сучасне суспільство все більш стає залежним від нових технологій. 

Поступово наступає нова ера цифрових технологій. Впродовж останніх років в 

Україні почали втілюватись окремі елементи цифрового урядування, проте 

воно досі цілісно не сформоване. Ті ресурси, що є на сьогодні, не в змозі 

повноцінно виконувати функції електронного самоврядування. Цифрове 

урядування, зокрема в контексті мобільних додатків, покликане спростити 

більшість процесів, пов’язаних з документами, покращити ставлення людей 

загалом до надання послуг населенню, де може бути демократія чи корупція. 

Потрібно звернути більшу увагу на розроблення та впровадження, насамперед, 

законодавчих основ, які б вели співпрацю з бізнесом, певними галузями, 

організаціями. Звісно, при цьому варто брати до уваги досвід передових у 

цьому питанні держав, проте сама ідея цифрового урядування є новим подихом 

для старого устрою на основі бюрократії. 
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САЙТ КОМПАНІЇ – ІНСТРУМЕНТ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 2020 

 

На даний час в Україні майже половина всіх малих підприємств не мають 

веб-сайту [1]. На сьогодні, майже неможливо переоцінити важливість 

володіння веб-сайтами для компаній, як великих, так і малих. Інтернет дає 

навіть найменшим новим компаніям можливість зв’язатися з мільйонами 

потенційних клієнтів. Добре розроблений веб-сайт для малого бізнесу – це 

кращий шанс справити незабутнє враження на цільову аудиторію. 

У чому важливість веб-сайту для маркетингу для споживачів: будь-то 

ведення блогу або публікація офіційних документів? Веб-сайти надають 

масштабований метод для просування будь-якого бренду і встановлення 

бізнесу в якості надійного авторитету. Це інструмент конкурентоспроможності 

та успішності бізнесу. 

Для звичайного бізнесу велике значення має місце розташування офісу. 

Відкривши свій магазин в місці, де його бачать безліч потенційних клієнтів, ви 

можете значно підвищити успіх вашого бізнесу, оскільки він збільшує 

відвідуваність. Проте, сьогодні багато компаній пропонують товари і послуги 

людям, які ніколи не ступали на своє фізичне місце завдяки постійній 

присутності в Інтернеті за допомогою адаптивного веб-сайту [2]. 

Інтернет дає можливість продавати для багато мільйонів людей (через 

інтернет-магазин). Проте, неможливо зв’язатися з клієнтами з бажаної 

аудиторії, якщо вони не знають про ваше існування. Дослідження показують, 

що від 70 до 80 відсотків споживачів вивчають бізнес онлайн, вирішуючи,  

купувати певні товари або послуги чи ні. Якщо вони шукають ваш бізнес і не 

можуть знайти веб-сайт, то висновок один – ви не існуєте. 

Підводячи підсумок, можна визначити найбільш важливі кроки для 

наочності бізнесу, а саме: 

- використання конструктора веб-сайтів для визначення вашої присутності 

в Інтернеті в якості інтернет-магазину; 

- застосування кращих практик SEО для обліку фактору рейтингу вашої 

веб-сторінки; 

- поділіться своєю історією і баченням майбутнього. 

Однієї з переваг наявності веб-сайту є те, що він дає вам платформу для 

обміну вашою історією, включаючи інформацію про те, як ви почали, що ви 

робите зараз, і що ви бачите в майбутньому компанії. 

Обговорення вашої історії дозволяє користувачеві дізнатися, як довго ви 

були частиною обраної вами галузі, а також який внесок ви зробили. Навіть, 

якщо ви тільки починаєте, ви ще багато чого можете сказати про шлях, який 

привів вас до вашої нинішньої позиції в обраній вами ніші. 
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Ваш веб-сайт також дозволяє вам розповісти клієнтам про продукти, які 

готуються. Вкажіть довгострокові цілі для того, де ви хочете, щоб ваш бренд 

був через десять років. Цей підхід показує впевненість та амбіції, і це дозволяє 

клієнтам знати, що ви плануєте протягом часу. 
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РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕНЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ У 

ГОТЕЛЬНИЙ РИНОК УКРАЇНИ 

 

Світова індустрія гостинності стрімко розвивається і підтримує будь-які 

інноваційні введення для збільшення конкурентноспроможності та залучення 

клієнтів. Можливості автоматизації охоплюють усі функціонування 

підприємств готельних господарств. Для більшості вітчизняних готелів 

впровадження інформаційних технологій управління є реальним механізмом 

для успішного розвитку бізнесу. Ринок автоматизованих систем управління є  

доволі різноманітним та несе в собі основний характер обліку, планування і 

управління в підприємствах гостинності. Але найосновніше це прискорення 

робочого процесу у всіх структурах готелю: від бронювання послуг до 

інформації про завантаження номерного фонду. 

Щодо України: автоматизовані системи управління з’явились на ринку в 

середині ХХ століття. Більшість виробників – це зарубіжні компанії. Одні з 

найвідоміших: американські системи Fіdelіо та Оperа, а також російські – Servіо 

та R-Keeper. Процес автоматизації – це важлива задача, яка потребує 

професіонального вирішення. Основне – це підібрати відповідний програмний 

продукт (Prоperty mаnаgement system), який буде надійним, функціональним та 

зможе забезпечити роботу в усіх системах готельного господарства [1]. 

Умовно в Україні існує три категорії автоматизованих продуктів для 

індустрії гостинності: 

 PMS провідних світових виробників програмного забезпечення, такі як 

Mіcrоs-Fіdelіо; 

 відомі та якісні розробки з країн СНД, а сама «Отель 2.3», «Эдельвейс» 

та інші; 

 маловідомі програмні забезпечення, які з’явились на ринку нещодавно.  

Перша категорія відома не лише світовим досвідом, а й європейським 

підходом до організації процесів управління. Хоч системи й дорого вартісні та 
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не враховують специфіку локального ринку, але найбільш бажані в сегменті 

міжнародних готельних мереж, а особливо в готельній сфері України. Третя 

категорія має низьку вартість і повну готовність до здійснення  будь-яких 

побажань клієнтів, але малорозвинений системний підхід до функціонування 

підприємства. Зазвичай такі системи користуються популярністю в 

починаючих готельних бізнесменів. Друга категорія є певною «золотою 

серединою» для українських готельєрів, оскільки володіє багатьма якостями 

першої  групи програмних продуктів і є порівняно недорогою [2]. 

Однією з найвідоміших торгових марок на українському ринку є Mіcrоs-

Fіdelіо. Такі американські системи як Оperа та Fіdelіо займають провідне місце 

в функціонуванні підприємств розміщення. Автоматизований продукт Fіdelіо 

позиціонує себе  як вирішення проблем для всіх типів готелів, оскільки система 

може вирішувати питання продажу, бронювання, розміщення гостей та навіть 

організацію конференцій та бенкетів,  а також фінансовий контроль і 

управлінська звітність. Допоміжний модуль зв’язку з клієнтами надає 

можливості працівникам готелю дізнатись все про гостя, навіть розмір його 

одягу. Компанія Mіcrоs-Fіdelіо являється корпоративним стандартом для 

світових мереж готелів: Mаrrіоt, Hіltоn, Hyаtt та інші. Щодо українського ринку 

– зазвичай, системними продуктами компанії користуються підприємства з 

категоризацією 4-5 зірок [3].  

Російських компаній  «НКТ» розробила систему Servіо HMS. Продукт 

використовуються в мережах готелів, але основним замовником є готелі 3-4 

зірки. Servіо дає можливість обирати режим розміщення гостей – по номерам 

або по місцям. Вся інформація про поселення та бронювання поступає в базу 

даних, яка дає можливість клієнтам передивитись асортимент місць розміщення 

та його ціну. Також гостям надають можливість користуватись різними 

способами передплати, а система на кожен день прогнозує вартість проживання 

в номері [4]. 

Українська компанія Tоp Pоіnt ІT розробила систему PrоHоtel, яка 

створювалась під замовлення для автоматизації одного готельного 

підприємства. Але в результаті створили мережу продуктів, які призначені для 

готелів, фітнес-центрів, салонів краси тощо. Також компанія розробила систему 

SіmpleHоtel, яка відповідає малим готелям до 15 номерів [5]. 

Відомою розробкою компанії «Студія ПЛЮС» є програма «В52.Готель». 

Можливості програми нічим не відрізняються від основних автоматизованих 

процесів бронювання, розміщення та звітності в інших системах. Але однією 

особливою функцію є управління клубом та розрахунок клубними картками. 

Крім того, програма є максимально автоматизована для надання послуг,  щоб 

знизити влив людського фактору, що в свою чергу зменшує ризик введення 

неточної інформації [6].  

Впровадження автоматизованих систем в діяльність готелів допомагає 

управляти доходами, контролювати персонал і в цілому покращити сервіс 

обслуговування. Але більшість українських підприємств з тимчасового 

розміщення залишаються з старими аспектами обслуговування і не бачать 

економічної вигоди від впровадження таких програм. Автоматизовані системи 
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відкривають нові можливості не лише для власників, а й для гостей готелів, 

особливо дане нововведення імпонує закордонним туристам, які звикли до 

такого типу управління та функціонування. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК МАЙДАНЧИК ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-

КОМУНІКАЦІЙ ФІРМИ 

 

У сучасному комунікативному просторі для обміну миттєвими 

повідомленнями між людьми значну роль відіграють мікроблоги. З їх 

допомогою люди спілкуються між собою по всьому світу, створюють групи за 

інтересами, діляться інформацією. Найпопулярнішими службами мікроблогів є 

соціальні мережі. 

Термін «соціальна мережа» з’явився в 1954 році і не розглядався як форма 

комунікації в Інтернеті. Його ввів соціолог Джеймс Барнс: «соціальна мережа – 

це соціальна структура, що складається з групи вузлів, якими є соціальні 

об’єкти (люди або організації), і зв’язків між ними (соціальних взаємин)». 

Першою соціальною мережею з використанням комп’ютерів стала технологія 

електронної пошти в 1971 році. У 1995 році Ренді Конрадом була створена 

Clаssmаtes.cоm – перша соціальна мережа в сучасному її розумінні. Концепція 

виявилася дуже затребуваною, і з цього року починається бурхливий розвиток 

соціальних мереж в Інтернеті [1]. 

Сьогодні більшість людей мають можливість регулярного виходу в мережу 

Інтернет, не тільки за допомогою комп’ютера або ноутбука, але і за допомогою 

мобільних пристроїв: смартфонів і планшетів. Їх використання дозволяє 

перебувати в мережі постійно та отримувати інформацію на ходу. Завдяки 

цьому люди активно користуються соціальними мережами для спілкування між 
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собою. Це створює сприятливий ґрунт для використання їх потенціалу в якості 

майданчиків для реклами і просування різних товарів і послуг. Цей процес 

називається Sоcіаl Medіа Mаrketіng (SMM).  

SMM-маркетинг – це просування товарів і послуг в соціальних мережах, 

які сприймаються маркетингом, як соціальні медіа. SMM – це ефективний 

інструмент, за допомогою якого відвідувачі переходять на сайт з соціальних 

мереж, спільнот, блогів та форумів, та активно використовується не тільки 

фірмами для просування своїх товарів, але і різними засобами масової 

інформації [2]. Тому сьогодні для будь-якого бізнесу важливо мати свою 

сторінку в соціальних мережах. 

Які переваги дають соціальні мережі для бізнесу? Перше – це можливість 

використання глибокого таргетингу при просуванні товарів або послуг, що 

дозволяє виділити цільову аудиторію, персоналізувати користувачів, вивчити 

реальних клієнтів, їх особисті та професійні переваги і сфокосувати рекламну 

кампанію на конкретному сегменті. Друга перевага – це нерекламний формат 

повідомлень, інформація, передана від одного користувача іншому порівняна з 

особистою рекомендацією своїм друзям, а значить, вселяє більше довіри, ніж 

звичайна реклама. 

Ще одним плюсом є поширення інформації за принципом «сарафанного 

радіо». Головне завдання при роботі з групами в соціальних мережах – 

створити такий контент, який буде поширюватися людьми самостійно, без 

зусиль з боку ініціаторів повідомлень, так звана вірусна реклама. Іншою 

важливою перевагою соціальних мереж є інтерактив, можливість оперативно 

реагувати на питання і відгуки відвідувачів, підтримувати необхідний діалог. 

Для підтримки інтересу аудиторії до фірми, необхідно постійне оновлення та 

наповнення групи або сторінки в соціальній мережі актуальною і цікавою 

користувачам інформацією, вести постійний діалог, наприклад, обговорення 

між ними. Добре діє проведення різних акцій і конкурсів серед користувачів і 

учасників спільноти фірми в соціальній мережі. Наприклад, отримання призу 

випадковим користувачем за репост. Цим досягаються дві мети: підтримується 

стабільний інтерес до групи серед її учасників, і залучаються нові, і навіть ті, 

хто не вступає в групу, все одно отримує первинну інформацію про компанію. 

Люди прислухаються до відгуків про компанію, її товари і послуги, в тому 

числі, розміщеним в соціальних мережах. Споживач завжди може поділитися 

своїми враженнями і досвідом від використання товарів і послуг тієї чи іншої 

компанії, а її представник, який веде групу в соціальній мережі, може 

відстежувати такі відгуки і зв’язуватися з їх авторами для вирішення виниклих 

питань, або для консультації. Можливість спостерігати результати впливу своєї 

рекламної кампанії на цільову аудиторію в реальному часі, наприклад, за 

кількістю репостів, «лайків», тих що вступили в групу або тих, хто підписався 

на її новини людей, а також їх коментарів, теж є одним з переваг ведення 

бізнесу в соціальній мережі.  

Однак, основною перевагою соціальних мереж, як інструменту 

просування, є безплатний, або недорогий доступ до мільйонів людей. У наш 

час, переважна кількість фірм, що зайняли свою нішу на ринку і прагнуть 
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утримати конкурентні позиції, створюють свої акаунти в різних соціальних 

мережах і активно використовують їх для просування своїх послуг і товарів. До 

таких фірм можна віднести різні служби замовлення і доставки обідів, суші, 

таксі, магазини різних товарів – від магазинів брендових і ексклюзивних речей 

до «народних» торгових мереж. Тут же присутні оператори стільникового 

зв’язку, різні сервісні служби та багато інших. Більшість з них мають 

впізнаваний дизайн груп, наповнених відповідним контентом, таким як 

асортимент, прайс-лист, акції і т.д. Є зворотний зв’язок з клієнтами, 

можливими партнерами, співробітниками і т.д. 

Поступово боротьба за потенційного споживача переміщується в Інтернет, 

і тут вельми цікава можливість соціальних мереж як джерела інформації про 

діяльність конкурентів, що дозволяє вносити коригування у власну кампанію 

по просуванню. Найбільш популярними, а, отже, і найбільш привабливими для 

використання в якості майданчиків для бізнес-комунікацій в Україні 

соціальними мережами є: Fаcebооk, Twіtter, Іnstаgrаm, а також TіkTоk. Кожна з 

них пропонує свій функціонал і переваги для ведення бізнесу. Як правило, 

відомі компанії мають свої сторінки і групи в кожній з них. Це дозволяє 

охопити максимальну аудиторію, оскільки не всі люди мають сторінки в 

кожній з перерахованих соціальних мереж.  

Не можна стверджувати, що присутність в соціальних мережах буде 

однаково ефективною для різних гравців бізнесу. Необхідний вибір правильної 

стратегії SMM-кампанії, оцінка її можливостей і результатів. Ефективність 

впливу на певну цільову аудиторію в соціальних мережах залежить від 

правильно обраного способу просування реклами, охоплення аудиторії в 

соціальній мережі, кількості підписників, відвідувачів сторінки або групи, 

кількість дій в мережі («лайків», участь в промоакціях і конкурсах), резонанс 

бренду, кількість і якість трафіку на зовнішній сайт. 
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ: 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Сьогодні весь бізнес – великий і малий, хоче бути в тренді, тому стежить 

за новинками. Ресторанний бізнес сміливо можна віднести до перспективних 

галузей, що активно розвиваються. Одним із важливих факторів, що впливає на 

розвиток та досягнення успіху будь-якого бізнесу, зокрема і ресторанного є 

впровадження інформаційних технологій. Останнє десятиріччя відзначилось 

наполегливим напрямом розвитку інформатизації процесів управління 

підприємствами готельно-ресторанної галузі. Система ведення ресторанного 

бізнесу зовсім не легка, вона включає: аналіз транзакцій, контролювання за 

обліковим процесом та поведінкою персоналу, процес списання продуктів, 

відповідність санітарним і технологічним нормам. Всі ці процеси потребують 

активного впровадження автоматизації у діяльність підприємства. Також 

автоматизація несе користь і клієнтам, тому що інформаційні системи надають 

змогу здійснювати розрахунки з відвідувачами швидше, надають набір знижок 

клієнтам які є зареєстрованими, а також може задіяти обслуговування на базі 

черги. Все це надає ресторану успіху, оскільки вносить точність, контролює 

швидку обробку інформації, налагоджує ефективність управлінських рішень.  

Завдяки хмарним технологіям можна автоматизувати майже всі бізнес-процеси 

в закладах харчування: відслідковувати залишки продуктів і заготовок на 

складі, в реальному часі бачити, що замовляють, розуміти що користується 

попитом, які страви не купують тощо. По-перше, це економить час, адже не 

потрібно нікому дзвонити, уточнювати, перепитувати, просити розрахувати або 

перерахувати. По-друге, хмарні сервіси допомагають аналізувати все, що 

відбувається на підприємстві – в чому команда закладу успішна, а що потрібно 

підтягнути. 

Щодо України: автоматизовані системи управління набувають все 

більшого попиту. Основне – це підібрати відповідний програмний продукт 

(Property management system), який буде надійним, функціональним та зможе 

забезпечити роботу в усіх системах ресторанного господарства. Раніше до 

інформаційних систем зверталися такі міста, як Київ, Одеса, Львів, адже саме 

вони мали більший попит серед туристів, тому їх ресторани перейшли на 

автоматизацію, що б покращити та полегшити роботу на підприємстві і бути на 

рівні із всесвітніми ресторанами. На даний момент зростання ресторанного 

бізнесу в Україні стає нереальним без застосування сучасних автоматизованих 

систем. Тому в наші дні більшість ресторанів кожного міста, почали 

використовувати інформаційні технології, адже нині заклади ресторанного 

господарства набрали більше популярності серед споживачів, оскільки у 

сучасному ритмі життя люди готові витратити більше коштів на їжу, ніж 
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витрачати половину свого часу на її приготування. Крім цього з ростом 

чисельності ресторанів стрімко росте і конкуренція, що неминуче призводить 

до необхідності ефективно і раціонально використовувати наявні ресурси.  

Сьогодні на ринку професійних систем України для ресторанного господарства 

працюють багато великих компаній, які пропонують різноманітні системи, 

серед яких є Poster та SkyService POS [1]. 

Poster – POS-система, яка автоматизує роботу кафе, бару, ресторану чи 

магазину. Система автоматизації складається з фронт-офісу – додатки для 

працівників залу і бек-офісу – адміністративної панелі для менеджерів і 

власників. Також для власників є спеціальний додаток – Poster Boss, де в 

реальному часі відображаються основні звіти: виручка, прибуток, кількість 

чеків, середній час обслуговування тощо. Фронт-офіс системи працює на 

Android, Windows планшетах, iPad і ноутбуках, що дозволяє заощадити на 

обладнанні при відкритті закладу. Система дозволяє створити віртуальну карту 

залу, приймати і контролювати замовлення (столи, за якими є відкриті 

замовлення, виділяються на мапі), вести касу, друкувати чеки, вести складський 

облік, базу клієнтів і список співробітників. Компанія Poster запустила новий 

сервіс, який дозволяє рестораторам організовувати власну доставку. Такий 

сервіс дозволяє приймати і обробляти замовлення на доставку або самовивіз з 

планшета, контролювати роботу кур’єрів і аналізувати виручку. Якщо 

конкретніше, сервіс дозволяє: створити сайт для прийому замовлень; 

відслідковувати етапи доставки; автоматизувати роботу кухні із замовленнями 

на доставку; збирати дані по замовленнях, клієнтам, кур’єрам; працювати зі 

складом; приймати платежі карткою, готівкою, бонусами тощо. Poster працює з 

bluetooth-сканером штрих-кодів і торговими вагами. Легко можна розмежувати 

права доступу між співробітниками. У Poster є 4 типи користувача: власник, 

маркетолог, складовщик і офіціант. Директор може заходити в онлайн акаунт і 

переглядати статистику замовлень з будь-якого місця, де є інтернет [2]. 

SkyService POS – це хмарне рішення для автоматизації точок торгівлі та 

надання послуг, складна система з інтуїтивним інтерфейсом. Забезпечує малий 

і середній бізнес повним набором інструментів для обліку, аналізу та 

прогнозування. Власники бізнесу не витрачають час на підбір спеціального 

обладнання, його інсталяцію, перевірку на сумісність, навчання персоналу. 

Система дозволяє розрахувати прибуток на наступний місяць, зробити план 

закупівель, перевірити на скільки приготувань вистачить продуктів на складі і 

багато іншого. При використанні Skyservice POS користувачів чекають постійні 

оновлення та новий функціонал. Незалежно від тарифного плану юзери 

отримують повний функціонал програми. І на будь-який запит щодо роботи 

бізнесу, наприклад: щоденний обсяг продажів, залишок в касі і на рахунках, 

критичний стан запасів на складі, сервіс надає інформацію в режимі реального 

часу, формує звіти (стандартні і індивідуальні), допомагає прогнозувати 

результати діяльності. В системі можна відстежити процес доставки, 

проконтролювати розташування кур’єра, розділити замовлення між кур’єрами / 

філіями та багато інших корисних функцій [3]. 
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Як і в кожній системі тут можна виокремити свої плюси та мінуси.  До 

переваг відносять високу швидкість обробки даних, певний рівень безпеки, 

економію при покупці софта і те, що всі дані зберігаються в мережі. Зазначимо 

недоліки: поява хмарних монополістів, послуга завжди надається певною 

компанією, від якої залежить збереження даних користувача [4]. 

Впровадження автоматизованих систем управління в діяльність 

ресторанних закладів значно спрощує їхню роботу і допомагає керувати 

доходами, контролювати персонал і в цілому покращити сервіс обслуговування. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ PОSTER У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА  

 

Часи, коли заклад ресторанного господарства не був ніяк пов’язаний з 

технологіями, пройшов. Те, що колись здавалося, новинкою наприклад онлайн-

замовлення піци з доставкою або безкоштовний Wі-Fі в закладі, тепер стало 

стандартними послугами в будь-якому закладі. Технології змінили сучасний 

ресторанний ринок. У світі стрімко розвивається тренд автоматизації - все 

більше рестораторів замислюються про інтеграцію технологій для оптимізації 

швидкості обслуговування та економії на оплаті праці. У наш час заклади 

ресторанного господарства ніяк не можуть не використовувати сучасні 

системні технології. Ресторатори закладів впроваджують технології 

насамперед, щоб працювати за законом, наприклад, відправляти фіскальні чеки 

в податкову, детальний облік складу, інвентаризація, докладні технологічні 

карти дають можливість краще контролювати робочі процеси в закладі.  

У сучасному світі найбільш зручними є хмарні системи автоматизації. 

Хмарні технології зародилися у 1950-х роках з початком використання 

мейнфреймів в компанії ІBM. Мейнфрейм – це сервер з великим об’ємом 
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оперативної і зовнішньої пам’яті. Він призначений для вирішення завдань, 

пов’язаних із обробкою великих обсягів даних. Вони зберігають дані не на 

серверному комп’ютері в сусідній кімнаті, а на сотнях віддалених серверів, 

розташованих в різних країнах. При цьому такі системи за функціоналом ні в 

чому не поступаються стаціонарним рішенням. Завдяки тому, що система 

створює дублікати всієї інформації в хмарі, клієнт не втрачає дані навіть при 

виході з ладу одного і більше серверів. До того ж, всі фінансові операції, 

статистику та складські переміщення всередині закладу можна легко 

переглядати в режимі реального часу з будь-якої точки світу. 

Pоster – PОS-система, яка автоматизує роботу закладів ресторанного 

господарства. Розробка Дніпровської компанії «Poster POS Inc». Система 

автоматизації складається з фронт-офісу: додатки для працівників залу і бек-

офісу: адміністративної панелі для менеджерів і власників. Також для власників 

є спеціальний додаток – Pоster Bоss, де в реальному часі відображаються 

основні звіти: виручка, прибуток, кількість чеків, середній час обслуговування і 

так далі. 

Фронт-офіс системи працює на Аndrоіd, Wіndоws планшетах, іPаd і 

ноутбуках, що дозволяє заощадити на обладнанні при відкритті закладу. 

Система використовується в багатьох закладає, що набагато полегшує роботу. 

Більшість клієнтів Pоster – це власники кафе, пабів, фаст-фудів і закладів 

франшизи. Для яких одним з головних критеріїв є надійність і доступність 

програми. Вони не хочуть переплачувати за непотрібний функціонал, 

спеціальне обладнання та покупку нових оновлень. 

Ця програма має багато переваг [1]: 

1. Доступ будь-де, з різної точки світу. Pоster – це система хмарна. Це 

означає, що статистика, склад і фінанси вашого бізнесу доступні вам з будь-

якого місця, де є інтернет. 

2. Працює без інтернету. Навіть, якщо в закладі ресторанного господарства 

немає інтернету все буде працювати в звичному режимі. Можна приймати 

замовлення та друкувати чеки.  

3. Просте встановлення та навчання. Буде потрібно не більше 15 хвилин на 

установку програми і початок роботи. І ніяких багатоденних навчальних курсів, 

як у випадку зі стаціонарними системами. На сайті Pоster є спеціальний розділ з 

докладним описом всього функціоналу програми і спеціальний навчальний 

YоuTube-канал, який поповнюється відео з новими можливостями програми. 

4. Доступна ціна. 

Основні функції фронт-офісу: швидке навчання персоналу, надійна робота 

без інтернету, режим фаст-фуду або карта залу, друк чеків та бігунків на кухню, 

змішані методи оплати, бронювання столів, онлайн-замовлення, робота з 

фіскальним реєстратором, облік грошей в касі, знижки, бонуси, акції, картка 

клієнта. 

Основні функції бек-офісу: вбудовані звіти, фінансовий і складський облік, 

налаштування доступу, системи лояльності, історія дій по кожному чеку, 

нагадування про закупівлі, напівфабрикати, фасування, інвентаризація, 

управління мережею закладів, управління франшизою, облік зарплати, 
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аналітика продажів, налаштування безпеки. Також система має декілька мов, а 

саме українську, російську та англійську. 

Pоster має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, в системі ви знайдете багато 

корисної інформації та постійну підтримку з боку менеджерів. Підключивши 

Pоster PОS, користувач також отримує доступ до платформи з різними 

інтегрованими сервісами – Pоster Mаrketplаce, яка поповнюється, як продуктами 

Pоster, так і пропозиціями від інших розробників. Pоster Shоp – інтернет-вітрина 

закладу, за допомогою якої клієнти можуть замовляти онлайн [2]. 

Виходячи з вищесказаного можна сказати, що система Pоster є 

оптимальним варіантом для закладів ресторанного господарства. Має багато 

переваг, на які власники закладів ресторанного господарства мають звернути 

увагу. Одна PОS система може вирішити безліч питань. Власники можуть 

контролювати роботу свого закладу у будь якому куточку світу. Дуже легка у 

користуванні та зрозуміла. Також не менш важливим фактором при виборі є 

доступна ціна.   
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сьогодні інформаційні технології відіграють стратегічну роль у більшості 

державних та приватних організацій. Успіх організації в умовах глобальної 

економіки та взаємопов’язаного світу залежить від цих технологій та способу 

управління ними. Вирівнювання між бізнесом та ІТ, частота технологічних змін 

та відсутність розуміння бізнес-процесів ІТ-персоналом – це три 

найпоширеніші проблеми, з якими повинен зіткнутися ІТ-менеджер. 

Архітектура підприємства (EА), яка розглядається як практика управління, за 

останні роки завоювала багато уваги та значення. Її головний внесок – у 

вирішенні трьох вище зазначених проблем. Впровадження цієї практики в 

організації веде до однойменного продукту – архітектури підприємства, який 

визначається як «опис цілей організації, як цілі реалізуються бізнес-процесами 

та як ці справи процеси можна краще обслуговувати за допомогою 

інформаційних технологій».  
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Важливою сукупною цінністю EА є надання керівництву ІТ кращого 

розуміння бізнес-процесів, допоміжних інформаційних систем та ІТ-

платформи, що використовується для впровадження та експлуатації цих 

систем [1]. У цьому дослідженні ми визначаємо ІТ-менеджмент як сукупність 

бізнес-процесів, основними завданнями яких є планування, впровадження, 

функціонування, підтримка та вдосконалення архітектури підприємства в 

організації. У більшості середніх і великих компаній цей процес виконується 

організаційним підрозділом, який позиціонується на найвищому ієрархічному 

управлінському рівні. Для посилання на цю організаційну одиницю ми 

використовуватимемо термін «ІТ-відділ». Відповідно до запропонованого 

визначення, EА повинен бути в центрі уваги ІТ-відділу. Складовими цієї 

архітектури є ресурси або бізнес-об’єкти, якими повинен керувати ІТ-відділ.  

Інформаційна технологія – система методів і способів збору, передачі, 

накопичення, обробки, зберігання, подання і використання інформації. До 

основних переваг в управлінні підприємством можна віднести: 

 підвищення керованості; 

 зниження впливу людського фактору; 

 скорочення паперової роботи; 

 підвищення оперативності і достовірності інформації, важливої для 

прийняття ключових рішень; 

 зниження витрат [2]. 

Архітектура підприємства - це опис наступних компонентів або елементів 

компанії чи організації (або її частини) [3]:  

 цілі бізнесу, його бізнес-процеси та діяльність, його суб’єкти та 

правила ведення бізнесу; 

 інформаційні системи, необхідні компанії для запуску цих бізнес-

процесів;  

 програмне, апаратне забезпечення та мережеві платформи або 

інфраструктури, на яких розробляються, встановлюються та керуються 

інформаційними системами.  

Ці компоненти визначають три рівні або рівні, які називаються: 

архітектура бізнесу, архітектура інформаційних систем та архітектура 

технологій відповідно. Концепція ЕА не нова. Він застосовується з 80-х років із 

відомими рамками Захмана [4]. Однак, саме в останні кілька років ця концепція 

набуває все більшого значення. Це пов’язано з так званими проблемами 

відсутності узгодженості між ІТ та бізнесом. 

Ці проблеми призвели до відродження ЕА як дисципліни, яка створила 

набір еталонних моделей, методів та сукупності знань; серед яких рамки 

TОGАF [3], DОDАF, TEАF та сукупність знань EАBОK. Ці моделі та основи 

забезпечують всебічний огляд концепцій, процесів та ресурсів, якими ІТ-відділ 

повинен керувати. Успішне застосування інформаційних технологій в 

організації залежить від бізнес-процесів, що використовуються для управління 

цими технологіями. Загальновизнано, що використання практики архітектури 
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підприємств (EА) для організації таких технологій є важливим фактором успіху 

у досягненні кращого узгодження бізнес-ІТ.  

Таким чином, роль інформаційних технологій в управлінні підприємством 

безперечно велика. Використання сучасних програмних продуктів ― шлях до 

ефективної діяльності підприємства та підвищення його 

конкурентоспроможності. Зазначена проблема вимагає подальших наукових 

досліджень. Підприємства стали швидкісними віртуальними апаратами з 

вирішення різного роду питань. Використовуючи інформаційні технології, 

підприємство має можливість збільшити свою конкурентоспроможність. 

Слід зауважити, що автоматизація – це цілеспрямована діяльність 

оптимізації бізнес-процесів. Для її ефективного функціонування підприємству 

необхідно створити інформаційну систему, яка б була здатна задовольняти 

потреби підприємства.  
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ХМАРНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ  

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ІІКО 

 

У ХХІ столітті, у час діджиталізації, осучаснення і роботизації бізнесу, 

ресторанний бізнес не залишився осторонь. Останнім часом ресторанний бізнес 

досить стрімко розвивається. Досить чітко прослідковується тенденція 

покращення сервісу обслуговування. Кожен власник ресторанного бізнесу 

намагається покращити і пришвидшити усі робочі процеси й максимально 

мінімізувати усі людські фактори, які можуть впливати на швидкість та якість 

роботи. Тенденція розвитку сфери гостинності спрямована на автоматизацію 

усіх процесів діяльності. Аби усі аспекти були впровадженні якісно – 

автоматизація підприємств ресторанного бізнесу повинна бути впроваджена ще 

до відкриття. Тому вони звертаються до сучасних методів ведення бізнесу, які 
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можуть у цьому допомогти – єдині хмарні системи обліку для закладів. 

Автоматизація роботи через різні види хмарних програм є основним ядром у 

названих вище процесах. 

Системи автоматизації ресторану – це комплексне рішення для 

налаштування роботи закладу. Такі системи надають повний контроль над 

роботою кухні, залу, складського і фінансового обліку, кас-терміналів й 

приєднуваного обладнання для обслуговування гостей і дотримання 

податкового обліку [1]. 

Сучасна хмарна система обліку – це можливість швидкого навчання 

персоналу, можливість доступу з будь-якої точки світу до роботи закладу та 

його надійна робота офлайн. 

Використовуючи спеціальне обладнання у ресторанні, сенсорні POS-

монітори або планшети, можна виконувати установку та організувати стійки 

самообслуговування відвідувачів. При замовленні автоматично 

роздруковується замовлення на барі та кухні, що одразу починає 

пришвидшувати виготовлення й видачу страв та напоїв. Використовуючи 

зручні робочі програми автоматизації, можна реалізовувати завдання 

коригування та управління замовленнями, формування завдань на 

приготування і розрахунок клієнтів. Програми для кав’ярень, закладів 

швидкого харчування і кафетеріїв підвищують швидкість і якість 

обслуговування, використовуючи фронт-офіс в якості локального терміналу 

самообслуговування. Це самостійне касове місце, яке не потребує залучення 

додаткового персоналу. Клієнт не повинен чекати [2]. 

Автоматизувавши власний заклад, більше не знадобиться витрачати багато 

часу на побутові проблеми і постійний контроль звичайних завдань, натомість 

з’явиться можливість стежити за якістю страв, сервісом й розробляти нові 

маркетингові стратегії, щоб заробляти більше [3]. 

Існує багато різноманітних хмарних систем автоматизації закладів. Усі 

вони мають дуже різний фунціонал, який допомагає покращити роботу бізнесу. 

Найбільш відомими програмами автоматизації на ринку України є IIKO, Poster, 

R-Keeper, Presto та багато інших. Кожна система допомагає контролювати 

великий спектр процесів у закладі. Звісно усі вони коштують по-різному і вже 

від ціни залежить те, на скільки велику кількість послуг вони можуть надати 

для закладу. Але головне перед вибором системи автоматизації, слід розуміти 

як вона працює. 

Однією з найбільш функціональних програм для автоматизації закладів 

ресторанного бізнесу є IIKO. Тому зупинимось саме на ній, дослідивши 

детальніше її можливості й функціонал. Дана програма зайшла на ринок 

України ще у 2010 році, а максимальної популярності набула у 2014 році. Вона 

є платною та має декілька пакетів послуг. Основними є три типи.  

1) IikoLite – хмарне рішення для закладів без обслуговування біля 

столиків. Є лише 1 каса, хмарне збереження усієї бази даних з базовою 

підтримкою та функціоналом. 
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2) IikoCloud – той самий функціонал та послуги, як і у IikoLite, але з 

можливістю обслуговування гостей біля столиків за допомогою планшетів. 

3) IikoLifeTime – цей варіант є локальним рішенням для закладу будь-

якого формату і масштабу. Сюди входить повний функціонал та супровід від 

команди технічної підтримки в усіх питаннях, які виникають під час роботи з 

даною системою. Головним плюсом є власний сервер, який лишається 

назавжди Вашим, і на якому знаходиться весь масив даних з легкою 

можливістю його корегування й контролю [4]. 

Опираючись на власний досвід використання ІІКО, зазначимо, що є два 

основні види пакетів – пакет IikoCloud та IikoLifeTime. Вони є максимально 

простими у роботі, деталізованими й легкими при навчанні роботи з системою.  

З точки зору касира або офіціанта є легка можливість пошуку страв та 

напоїв у швидкому меню або через пошук по ключовим словам. Також чудовим 

плюсом є швидка передача замовлення, не відходячи від столика гостей з 

планшетом або від РОS-терміналу, одразу на кухню чи бар, що значно 

пришвидшує робочі процеси. Це все вдається завдяки тому, що усі робочі 

гаджети є підключеними до однієї робочої мережі.  

Якщо розглядати операційну роботу з позиції управляючого або 

бухгалтера, то в програмі IIKO дуже зручні алгоритми контролю усіх 

виробничих процесів, залишків на складах та звичайно контролю якості 

працівників. Це все робиться за рахунок зручної системи звітності, правильно 

розроблених технічних карток і входження в особисті кабінети для кожного з 

працівників, щоб бачити кількість та якість їх роботи.  

Для власника закладу є чудова можливість контролю абсолютно усіх 

процесів, які відбуваються у його бізнесі. Починаючи від будь-якого 

замовлення, до залишків продукції на складі та усієї фінансової звітності. 

Отже, дотримуючись сучасних тенденцій та одного разу вклавшись у 

автоматизацію власного бізнесу, можна зробити велику інвестицію у майбутнє 

та зекономити багато часу у майбутній роботі. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

На сьогодні е-документообіг та цифрові новації є частиною роботи не 

тільки компаній та підприємств, а також державних органів та установ. У 

сучасному світі традиційні методи ведення документообігу стали 

неактуальними та незручними. Для продуктивного використання робочої сили 

та економії часу необхідно автоматизувати роботу з документами. 

Електронний документообіг став прогресивним підходом для вирішення 

цієї проблеми та суттєво підвищив ефективність роботи з документами. 

Відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» електронний документообіг (обіг електронних документів) – це 

сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, 

одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які 

виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з 

підтвердженням факту одержання таких документів [1]. 

Система електронного документообігу (СЕД) – це організаційно-технічна 

система, що забезпечує процес створення, управління доступом і поширення 

електронних документів у комп’ютерних мережах, а також забезпечує контроль 

за потоками документів в організації [1].  

Головне призначення СЕД – автоматизувати весь комплекс робіт із 

електронними документами: введення у систему, їх реєстрація, розподіл і 

розсилання, редагування, оперативне збереження, пошук і перегляд, 

відтворення, контроль виконання, розмежування доступу до них тощо [2]. 

Основними вимогами до систем електронного документообігу є: 

1. Інформаційна безпека. 

2. Сховище документів та поштовий сервіс. 

3. Колективна робота співробітників над документами. 

4. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення. 

5. Вартість продукту. 

6. Зручність супроводу. 

Натепер в Україні існує багато різних СЕД, які впроваджуються в 

державних органах. З українських розробок можна відзначити СЕД 

Адміністрації Президента України, АСКОД, «Megapolis.Документообіг», «ДОК 

ПРОФ 2.0», «Атлас ДОК» і «FossDoc». Для автоматизації Центрів надання 

адміністративних послуг використовуються спеціальні системи: «Трембіта», 

«Вулик», «Галерея послуг», «АСКОД. Адміністративні послуги», «FossDoc. 

Автоматизація ЦНАП» тощо [3].  

Нашу увагу привернула компанія Sоft Xpаnsіоn Ukrаіne. Вона є однією з 

провідних в Україні з розробки та впровадження систем електронного 

документообігу, систем електронних архівів, портальних рішень, що 
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дозволяють автоматизувати адміністративні та бізнес-процеси, а також 

зберігання, поширення та обміну інформацією і документами. У складі 

комплексних послуг Sоft Xpаnsіоn Ukrаіne може запропонувати повний спектр 

робіт при впровадженні систем та рішень: підготовку технічного завдання та 

інфраструктурного проєкту, розробку та тестування, підготовку оточення, 

розгортання та налаштування, введення в експлуатацію, підтримку, міграцію на 

нову систему, інтеграцію з іншими системами. При цьому замовнику 

пропонуються оптимальні рішення за вартістю і функціоналом на базі останніх 

досягнень у сфері інформаційних технологій. Sоft Xpаnsіоn Ukrаіne поставляє 

типові і замовні рішення на програмних платформах: Аbbyy, Аlfrescо, ОpenText 

Dоcumentum, FіleNet, K2, Mіcrоsоft ShаrePоіnt, Cаptіvа, PDF Xpаnsіоn та ін. [4]. 

Компанія має окрему СЕД, яка спеціально адаптована для органів 

державної влади та місцевого самоврядування, яка об’єднує в собі класичний 

документообіг і основні функції менеджменту – SX-Gоvernmen. 

Галузі, в яких компанія може надавати свої послуги: 

1. Фінансові організації та банківські установи. 

2. Бізнес. 

3. Публічне управління та адміністрування. 

4. Машинобудування та інженерія. 

5. ІТ-галузь та системна інтеграція. 

6. Рішення для агропромислового комплексу. 

У 2018 році Sоft Xpаnsіоn Ukrаіne розпочала проєкт з автоматизації роботи 

ЦНАПів в Україні. Однією з головних вимог до компанії та її системи було 

забезпечення безоплатного автоматизованого віддаленого доступу 

адміністраторів до необхідної для надання адмінпослуг інформації у режимі 

реального часу. Ця автоматизація охоплювала широкий комплекс 

адміністративних послуг, серед яких: створення і видача різних форм довідок, 

реєстрація і зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, облік і 

використання інформації про особу. Також створений програмний комплекс 

надавав можливість здійснення моніторингу стану поточних процесів, 

контролю їх виконання, конструювання різноманітних статистичних звітів 

тощо. 

Прикладом такої автоматизації є онлайн-портал ЦНАП. Такий 

інформаційний ресурс містить у собі не тільки загальну інформацію про 

центри, а й довідкову інформацію до кожної послуги [4]. 

Варто зазначити, що для максимальної ефективності такого онлайн-

порталу є інтеграція з внутрішньою системою електронного документообігу. 

Також для осучаснення роботи та її автоматизації виступає програма «U-

LEАD з Європою», яка робить внесок у створення багаторівневої системи 

управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян. 

Отже, можливостей для осучаснення та автоматизації роботи у публічному 

управлінні чимало. Є немало компаній в Україні, які готові надавати послуги, 

що модернізують та покращують роботу державних установ, центрів надання 

адміністративних послуг, державних та місцевих органів і тому подібне. 

Важливо звертати особливу увагу на СЕД, їх функціональність та можливості, а 
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також перспективи інтеграції з онлайн-порталами. У наш час користування е-

послугами через такі цифрові технології є швидким та ефективним способом. 
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ІНТЕРНЕТ-ПРОДАЖІ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

У сучасних умовах входження України в глобальний економічний простір 

українські підприємства потребують інтеграції бізнес-процесів на високому 

рівні, що дозволить їм не тільки поставити товар або надати послугу, але і 

забезпечити прозору і надійну систему фінансування і взаєморозрахунків, що в 

кінцевому підсумку підвищить їх конкурентоспроможність  

Справді, у сучасному світі інтернет, це необхідний засіб спілкування та 

обміну інформацією, засіб зв’язку та за допомогою якого можна зібрати 

багатомільйонну аудиторію в одному місці і в один час. 

Сучасний розвиток потенціалу електронної торгівлі характеризується 

багатовекторністю розвитку моделей комп’ютерних технологій і комунікацій. 

Однією з таких базових моделей, яка забезпечує функціонування роздрібної 

торгівлі у віртуальному (online) режимі та являє значний інтерес для науки і 

практики, є модель В2С (бізнес-споживач) [1]. 

Не дивлячись на те, що темпи розвитку інформаційних технологій в 

Україні через соціально-економічні проблеми відстають від США і країн 

Західної Європи, наша держава входить у світовий інформаційний простір. В 

Україні ще не розвинені ефективні інструменти впливу на ринок електронної 

комерції, тому ринок зростає фактично за межами правового поля. Оскільки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#n58
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#n58
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1798
http://www.sx-ua.com/ua/pro-nas/
http://www.sx-dms.com/ua/portal-administratyvnykh-posluh/
http://www.sx-dms.com/ua/portal-administratyvnykh-posluh/
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виникає потреба підвищення конкурентоспроможності українського сектору 

електронної комерції на світовому ринку, актуальними є розробка та 

вдосконалення інституційного забезпечення цього сектору економіки [2]. 

Сфера торгівлі є найпривабливішою, проте підприємцям треба 

розширювати сферу діяльності, створюючи представництва в Інтернеті. 

Глобалізація та інтеграція нашої країни до міжнародного торговельно-

економічного простору посилила роль конкуренції серед торговельних 

підприємств. 

Застосування Інтернету дозволяє з невеликими фінансовими витратами та 

дуже швидко просувати продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Вихід на міжнародні ринки дозволяє підприємствам залучити іноземний 

капітал, отримати сучасне обладнання, технології, нові ринки збуту продукції, 

дешеву сировину, розширює коло партнерів. Інтернет-торгівля має величезний 

потенціал розвитку, оскільки скористатися Інтернет-магазином може будь-який 

Інтернет-користувач. Підприємства мають більше переваг, якщо 

використовують Інтернет, як канал реалізації товарів, внаслідок чого є 

конкурентоспроможними. Загалом, людей стимулює звертатися до мережі 

Інтернет те, що там продають дешевше. Адже власникам Інтернет-магазинів не 

потрібно оплачувати оренду, зарплати продавцям, комунальні рахунки. Крім 

того, швидко розвинулась послуга покупки у кредит. Товар можна отримати, а 

потім протягом певного часу сплачувати за нього кошти. Багато Інтернет-

магазинів поруч із ціною товару розміщують суму, яку потрібно буде 

сплачувати, якщо товар придбають у кредит чи розстрочку. Зазвичай, ділять 

суму на рівні частини і без відсотків.  

Іншим важливим чинником поширеності електронної торгівлі є 

асортимент товарів. Відповідно успішність електронного магазину значною 

мірою визначає правильний підбір його асортиментної стратегії. На відміну від 

традиційних магазинів, online-магазини до формування структури асортименту 

застосовують специфічні підходи, що обумовлюється їх технічними, 

організаційними й технологічними особливостями та демографічними 

відмінностями аудиторії користувачів. Таким чином, серед реальних товарів 

найпоширенішими для продажу в мережі, за даними Інтернет дослідження, 

можна вважати:  

− високотехнологічні товари, які потребують аналізу значних обсягів 

інформації перед придбанням. Саме мережа Iнтернет надає можливість 

представити максимальну інформацію, яку можуть досліджувати та 

порівнювати споживачі;  

− товари з середньою та високою вартістю, що обумовлено вищим рівнем 

доходів користувачів Iнтернет у порівнянні з покупцями на реальному ринку;  

− товари-новинки, оскільки значна частина Iнтернет-аудиторії є новачками 

і піддається ризику придбання нового продукту. 

Для сучасного бізнесу інформаційної епохи особливим є постійне 

зростання можливостей, що, своєю чергою, сприяє на покращення якості 

товарів та послуг і, як наслідок, зростання конкуренції в глобальних масштабах. 
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Найпотужнішим фактором розвитку електронної торгівлі є зростаюча 

кількість персональних комп’ютерів, смартфонів, та інших девайсів, а, 

відповідно, й користувачів Інтернету, які стають потенційними покупцями. 

Аналіз показує, що серед європейських країн Україна є найбільш 

динамічною у сенсі перетворення відвідувачів у потенційних покупців. На 

сьогодні найбільший відсоток продажів через Інтернет характеризує роздрібну 

торгівлю. Незважаючи на те, що основою електронної торгівлі в Україні є 

електроніка та побутова техніка (майже 50 % від всього обсягу електронного 

ринку), значне місце в її структурі також займають різноманітні послуги такі, 

як реклама, хостинг та онлайн-ігри. Крім того, популярністю користується 

придбання через Інтернет книжок, інтернет-ігор, косметики, парфумерії, одягу, 

товарів для дітей [3; 4]. 

До кінця 2020 року загальний обсяг продажів інтернет-магазинів у всьому 

світі, за прогнозами, повинен досягти позначки в 2 трильйони доларів США. 

Зростання, порівняно з 2017 роком, складе + 6%. Майже половина всіх 

продажів за підсумками 2020 року, припаде на Китай (47%). У грошовому 

вираженні це приблизно 900 мільярдів доларів. Таким чином, ця країна посяде 

перше місце в світі за рівнем продажів в інтернет-комерції, посунувши з цього 

місця США. 

Другий за величиною регіональний ринок у сфері інтернет-торгівлі – 

Північна Америка. У цьому році обсяг продажів у США та інших країнах цього 

регіону прогнозується на рівні 423 мільярдів доларів, показавши зростання 

+ 15,6% [5]. 

Центр інтернет-торгівлі в Європі – Великобританія. Обсяг онлайн-

продажів у сфері B2C тут втричі вищий, ніж на другому за величиною ринку 

континенту – ринку Німеччини. Провідний майданчик тут – Amazon, на який 

припадає 54% всіх продажів. 

Електронна торгівля на підприємствах України активно розвивається. 

Серед головних тенденцій спостерігається збільшення обсягів торгівлі через 

Інтернет, підвищення кількості підприємств електронної торгівлі, збільшення 

кількості споживачів Інтернет-магазинів та підвищення їх лояльності до 

процесу придбання товарів онлайн, розширення асортименту підприємств та ін. 

 

Список використаних джерел 

1. Апопій В.В., Шалева О.І., Креденець О.В. Особливості електронної 

торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні. Регіональна економіка. 

2012. №3. С. 181-190. 

2. Буй Т.Г., Гаврилів І.Я. Розвиток електронної комерції як інструмент 

підвищення конкурентоспроможності українських компаній. URL: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6785/Bui_Rozvytok_elektron

noi_komertsii%20.pdf (дата звернення: 26.10.2020). 

3. Ринок Інтернет-торгівлі України. URL: http://shops.at.ua/publ/3-1-0-11 

(дата звернення: 25.10.2020). 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6785/Bui_Rozvytok_elektronnoi_komertsii%20.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6785/Bui_Rozvytok_elektronnoi_komertsii%20.pdf
http://shops.at.ua/publ/3-1-0-11


98 

4. Карпенко С. Обсяги ринку електронної комерції в Україні. Інтернет-

ринок. URL: http://www.reclamare.ua/blog/obemy-rynkaelektronnoj-kommercii-v-

ukraine/ (дата звернення: 26.10.2020). 

5. Цікаві факти про інтернет-торгівлю в світі в 2020 році. URL: 

https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-

torgovle/ (дата звернення: 26.10.2020). 

 

Кучанська Х.Н. 

здобувач освітнього ступеня «Бакалавр» 

науковий керівник – Добровольська Н.В., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

РОЛЬ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У ТУРИЗМІ 

 

У даний час питання використання мобільних додатків у житті людини є 

досить важливим. Так, як всі бажають побачити світ, його різнобічні сторони. 

Саме тому актуальність мобільних додатків, що допомагають подорожувати 

дуже велика. Це незамінний помічник, навіть якщо ми відправляємось в інше 

місто. 

Мобільний додаток – це програмне забезпечення, що використовується 

зазвичай на мобільних телефонах та планшетах. Вони можуть бути вже 

влаштовані в сам пристрій, або ж завантажені на нього з спеціалізованих 

онлайн магазинів, таких як Аpp Stоre, Gооgle Plаy, Wіndоws Phоne Stоre та 

інших, безкоштовно або за плату. 

Мобільні додатки винайшли для швидкої перевірки електронної пошти, 

але високий попит на них призвів до розширення їхнього призначення. Так 

почали створювати ігри для мобільних телефонів, GPS, спілкування, перегляд 

відео та користування Інтернетом. Ринок мобільних додатків сьогодні дуже 

розвинений і зростає з кожним днем. 

На сьогоднішній день існує безліч мобільних додатків для туристів такі як: 

Bооkіng.cоm, TrіpАdvіsоr, Blаblаcаr, Tіckets.uа і т.д. Кожен розробник 

намагається створити щось, не схоже на інше. 

Коли ми подорожуємо, то хочемо все спланувати так, щоб не втратити 

жодної хвилини. Тому ця тема дуже широко обговорюється в мережі інтернет. 

Досліджуючи дану тему виділили декілька додатків, що мають найвищі 

рейтинги туристів: 

1. PаckKіng: допомагає чітко організувати список важливих речей для 

подорожі. При вказуванні типу подорожі, виду транспорту, кількості дорослих 

та дітей, додаток вказує всі необхідні речі, що подорожуючим потрібно взяти з 

собою. 

2. Blіnk. Якщо ви плануєте подорож до міста, цей додаток є 

найоптимальнішим. Він відображає всі найпопулярніші пам’ятки та заклади 

вказаного міста, і що є важливим – може працювати офлайн. 

3. Sygіc Trаvel. Додаток створює індивідуальну подорож при врахуванні 

кількості днів та бажаних міст. Він сам організовує ваш відпочинок, розписує 

http://www.reclamare.ua/blog/obemy-rynkaelektronnoj-kommercii-v-ukraine/
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все так, щоб ви мали змогу відпочивати, а не планувати кожну хвилину 

самостійно. Також працює офлайн. 

4. TrіpTrіp. Додаток візуалізує ваш відпочинок кожного дня, відносно 

ваших побажань, перебування в готелі та відвідування закладів. Він корегує 

туристичний маршрут кожного разу, коли ви вносите дані скільки і де ви 

знаходились.  

5. Spоttly. Це додаток візуально відображує найближчі популярні місця, 

якісні фото та відео, прокладення чіткого маршруту та рекомендації. Даний 

додаток орієнтується по місцю перебуванні туриста.[1] 

В Україні теж існують такі додатки. Наприклад у Вінниці в рамках 

туристичного проєкту «Два дні у Вінниці» розробили мобільний додаток-

навігатор для гостей міста. Додаток був розроблений на замовлення мера міста. 

В додатку виділено три основні розділи: «Маршрути», «Пам’ятки» і «Мапа». За 

допомогою нього можна самостійно вирушити на екскурсію, адже мобільний 

гід допоможе скласти оптимальний маршрут, підкаже, де можна поїсти, 

відпочити чи яким транспортом краще скористатися, а також «розповість» про 

визначні місця Вінниці завдяки опції «Розмова з пам’ятником». 

Головними характеристиками додатку є [2]: 

- Швидкість в роботі; 

- Пошук в інтернеті; 

- Формування чіткого маршруту; 

- Оновлення відповідно до змін інфраструктури міста; 

- Перегляд або прослуховування інформації про місце, та про місто 

загалом; 

- Можливість роботи не тільки в режимі оnlіne, а і в оfflіne; 

- Врахування методу пересування (авто, вело або пішки). 

Серед організацій, що займаються дослідженнями в області електронного 

туризму, було виділені наступні: Міжнародна федерація інформаційних 

технологій у сфері подорожей та туризму (Міжнародна федерація ІТ та 

подорожей та туризму, ІFІTT); Кооперативний науково-дослідний центр з 

туризму (CІCtоurgune); «Цифровий туристичний танк» [3]. 

Значний внесок у розвиток інформаційних технологій в туризмі вкладають 

університети, такі як Інститут європейських досліджень туризму Центрального 

Швеції (ETUОR), який працює під керівництвом Марії Лексоген, науково-

дослідної лабораторії факультету Комунікаційні науки в Університеті Лугано, 

Швейцарія, дослідники Лабораторії електронного туризму (e-tоurіsm) в 

Університеті Борнмуту, в політехнічному університеті Гонконгу, Університеті 

Центральної Флориди та ін. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

У наш час ресторанний бізнес займає значну частку малого бізнесу, де 

задіяно багато підприємств і компаній. Тому конкуренція за споживачів у цій 

сфері дуже жорстка. Саме для утримання конкурентних переваг підприємства 

ресторанного бізнесу повинні дуже активно застосовувати і запроваджувати 

сучасні технології. Специфіка ресторанного бізнесу як галузі сфери послуг 

передбачає під новітніми (інноваційними) технологіями не тільки поліпшення 

якості життя людей, красиво і смачно приготовленої їжі, а й упровадження 

інноваційних технологій господарювання в галузі та облік необхідності 

комерціалізації інноваційних розробок [1].  

Останнім часом завдяки інноваціям, впровадженню інформаційних 

технологій суттєво змінилася індустрія ресторанного бізнесу. Відслідковування 

поточних тенденцій та прогнозування майбутніх потреб галузі є надзвичайно 

важливим для забезпечення продуктивності та прибутковості закладів 

готельно-ресторанної сфери. Дослідженням та вирішенням проблем 

підвищення ефективності ресторанних підприємств присвятили свої праці такі 

українські та зарубіжні науковці і фахівці, як І. Акулич (2000), В. Архипова 

(2009), М. Поплавський (2011), О. Терензіо (Terenzіо, 2016) та ін. В роботах цих 

вчених розглядаються як основи організації роботи закладів ресторанного 

господарства, так і нові моделі управління персоналом, маркетингові 

інструменти та кулінарні інновації.  

Однак залишаються недостатньо вивченими можливості використання 

інформаційних, управлінських, маркетингових та інших технологій у роботі 

закладів ресторанного господарства з метою удосконалення їх виробничо-

торгівельної діяльності, що не дозволяє їм ефективно реалізовувати послуги та 

бути конкурентоздатними в ринкових умовах. 

На сьогодні в Україні можна відзначити такі тенденції розвитку роботи 

закладів ресторанного бізнесу: 

− популяризація та поліпшення репутації вуличної їжі; 

− впровадження мерчандайзингу (збуту продукції та послуг); 

− відкриття концептуальних та монозакладів; 

− відкриття ресторанів пан-азіатської, в’єтнамської та китайської кухонь; 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=32141&uk
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− запровадження нових методів обробки продуктів харчування за 

допомогою новітніх технологій; 

− організація обслуговування за системою кейтеринг. 

В сучасній теорії управління персоналом вимальовуються нові стилі, що 

вирізняються більш демократичним та вільним форматом відносин керівник – 

працівник, розширенням відповідальності працівника від початку роботи до 

кінцевого результату [2]. 

Автоматизація ресторану – це ще один шлях до успіху. Власники 

ресторанів відзначають зростання прибутку та інших показників роботи 

закладів після того, як було застосовано сучасні технології у сфері матеріально-

технічного обладнання. 

Потужність галузі ресторанного бізнесу надає можливість користуватися 

майже усіма різновидами інформаційних технологій, чи то комп’ютерні 

програми для керування закладом або соціальні мережі. Наразі в закладах 

ресторанного господарства використовується багато сучасних інформаційних 

технологій: інформаційні системи резервування, інтегровані комунікаційні 

мережі, мультимедіа, інформаційні системи управління тощо. Основна мета 

застосування інформаційних технологій – покращення якості управління та 

контролю, а також реклама. 

Сучасна розвинута комп’ютерна система CRS (Cоmputer Reservаtіоn 

System) дозволяє значно полегшити процес резервування. Це тепер можна 

роботи у режимі реального часу, завдяки чому поліпшується якість послуг за 

рахунок економії часу при роботі з гостями. Поширюється застосування 

електронної комерції. 

Використання QR-коду дозволяє інтенсивно використовувати можливості 

онлайн та офлайн методів одночасно з більшим ефектом. Цей винахід є 

надзвичайно корисним для аудиторії, яка віддає перевагу технологіям, та 

спрощує популяризацію закладу у випадках, коли використання класичних 

рекламних засобів є незручним [3]. 

Поширенню електронного меню ми завдячуємо передусім розвинутим 

мережам ресторанів швидкого харчування типу McDоnаld’s та KFC, в яких 

запроваджено великі екрани з фотографіями усіх страв, цінами, кошиком для 

замовлення і опцією оплати банківською карткою. Окрім закладів фаст-фуду, 

такі екрани-меню набули поширення у високотехнологічних ресторанах Японії 

та в Дубаї. Таким чином, у більш елегантному виконанні облаштування 

ресторанів сенсорними екранами для замовлення і оплати цілком можливе для 

будь-якого закладу ресторанного бізнесу. 

Електронне меню дозволяє збільшити обсяг продажів за рахунок 

яскравішого інтерактивного переліку страв із потенційною можливістю 

автоматизованого їх підбору за побажаннями клієнта. Значний потенціал у 

цьому винаході є і для фільтрації позицій меню за інгредієнтами – наприклад, 

гість з алергією на деякі інгредієнти може відфільтрувати страви, виключивши 

всі, що містять алерген. 

У довгостроковій перспективі запровадження електронного меню може 

здешевити маркетингові процеси закладу. Так, при використанні класичного 
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паперового прейскуранта будь-які зміни в асортименті вимагатимуть друку 

нової партії меню. Електронне меню також може оптимізувати роботу 

офіціантів, зменшивши час їх комунікації з гостями. Також включення 

можливості оплати безпосередньо за столиком за допомогою безконтактних 

способів може зменшити навантаження на співробітників, відповідальних за 

касові розрахунки. Це позитивно впливає і на безпеку закладу у зв’язку зі 

зменшенням готівки в приміщенні [4, с. 60]. 

Для галузі ресторанного бізнесу було розроблено значну кількість 

програмного забезпечення, комп’ютерних програм та мобільних додатків. Всі 

вони дозволяють оптимізувати процеси, які повторюються, пришвидшити хід 

інформації від гостя до кухні і бару, автоматизувати облік та розрахунки. 

Найбільш популярними автоматизованими системами управління 

рестораном в Україні можна вважати програмні комплекси Fіdellо F & B, 

Mіcrоs, «Парус-Ресторан», SERVІО, 1C-Парус: Ресторан + Бар + Кафе, Ііkота, 

найбільш поширений – R-keeper [5].  

Глобальне завдання інформаційних технологій – сприяти прибутковості й 

ефективності бізнесу, спростити його управління і підвищити різноманітні 

економічні показники та конкурентоспроможність, зменшити частку 

неефективної праці, втрачання грошей та часу.  

Виявлено, що ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих 

складових індустрії гостинності. Саме тому в даній сфері дуже актуальним є 

запровадження інноваційних технологій із метою підвищення конкурентних 

переваг та утримання і розширення клієнтської бази шляхом підтримки довіри і 

зацікавленості у конкретному закладі. Аналіз літературних джерел і практичні 

спостереження дозволяють дійти таких висновків: Зазначено, що з метою 

стимулювання підприємницької активності у сфері ресторанного господарства 

одним із найпотужніших інструментів у конкурентній боротьбі є подальше 

впровадження інноваційних підходів на підприємствах. Виявлено, що для 

ефективного впровадження інновацій суб’єктам ресторанного господарства 

необхідно проводити ефективне планування діяльності загалом та планування 

інноваційної діяльності зокрема. 
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ВЕБ-САЙТ КОМПАНІЇ – НАПРЯМ СУЧАСНОГО ВЕДЕННЯ 

БІЗНЕСУ 

 

Згідно з результатами опитувань [1], сьогодні 6 із 10 молодих компаній все 

ще не мають власного веб-сайту. Ми живемо в епоху інформаційних 

технологій, проте ще досі можна спостерігати велику кількість компаній, які 

припускають, що для них достатньо ефективно мати лише сторінку в соціальній 

мережі, або взагалі не вважають присутність в інтернеті необхідною. 

Сьогодні, саме наявність власного веб-сайту говорить про те, що компанія 

чи людина відноситься насправді серйозно до того, чим вона займається, що 

вона є професіоналом своєї справи. І не важливо, на скільки складним буде 

такий веб-сайт, це може бути навіть звичайна лендингова сторінка. 

За результатами того ж дослідження [1], 83% людей, які уже мають 

власний веб-сайт, відчувають свою конкурентну перевагу над тими, у кого його 

ще немає. Крім того, більш ніж половина із тих, у кого все ще немає сайту, 

планують його створити протягом найближчих 2 років. Очевидно, що решта 

компаній можуть значно відстати від конкурентів у такому разі. Мабуть, не 

дуже добре було б опинитись у їх числі, чи на так? 

Ось лише кілька основних переваг власного веб-сайту: 

- це єдиний центр всієї інформації про вас. Місце, куди будуть приводити 

споживача всі інші ваші маркетингові дії. Місце, без якого рекламні активності 

втрачають велику частину свого сенсу та ефективності; 

- в режимі реального часу ви можете вносити на веб-сайт інформацію, яка 

була б найактуальнішою, чого не скажеш про багато інших маркетингових 

інструментів, скажімо друковані рекламні матеріали чи рекламні відеоролики. 

- створення так званої «онлайн присутності», без якої ваше існування для 

споживача має доволі абстрактний характер. 

- створення для вас правильного іміджу: ви серйозно відноситесь до своєї 

справи, вам можна довіряти, вас легко знайти, з вами легко зв’язатись. 

Насправді, це дуже важливий психологічний фактор для потенційного 

споживача. 

- це ваш цілодобовий продавець. При чому по всьому світу. Не секрет, що 

люди зараз проводять неймовірну кількість свого часу мандруючи інтернетом. 

Необхідні товари та послуги, які здатні вирішити їх запити та проблеми, вони 

також шукають онлайн. Тож поки ви спатимете, на іншій частині планети хтось 

може шукати саме ваш товар чи послугу.  

http://www.rusnаukа.cоm/%203_АNR_2014/Іnfоrmаtіcа/3_153623.dоc.html
http://www.rusnаukа.cоm/%203_АNR_2014/Іnfоrmаtіcа/3_153623.dоc.html
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Таким чином, правильна кваліфікована розробка веб-сайту створить 

сприятливі передумови для його високого ранжування пошуковими системами 

й допоможе здобувати все більше споживачів із різноманітних локацій. Крім 

того, сайт – це джерело поповнення бази даних чинних або потенційних 

клієнтів. Розумно застосовуючи різноманітні інструменти, можна збирати 

контактні дані відвідувачів і використовувати їх у майбутньому. 
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СУЧАСНА ОНЛАЙН-БІБЛІОТЕКА 

 

Поява глобальних інформаційних мереж, і в першу чергу – мережі Internet, 

призвело до революції світового масштабу. З’явились нові напрямки у веденні 

бізнесу та документообігу, а також зазнали змін уже існуючі напрямки. На 

даний момент Internet-мережа є середовищем, в якому повинна адаптуватись 

будь-яка фірма чи установа для покращення роботи з клієнтами. 

Такі глобальні зміни вплинули не лише на бізнес, але й на суспільне життя. 

Поява великої кількості програм, сайтів та мобільних додатків повністю 

перевернула нашу уяву про отримання інформації. З’явилась велика кількість 

онлайн-книг, журналів, газет тощо. В епоху електронної глобалізації бібліотеки 

теж змінили підхід до своєї роботи: від появи безкоштовного Wi-Fi на їх 

території до електронного квитка читача з можливістю відстежувати всі взяті 

книги. 

Також важливою причиною для перенесення бібліотек в Internet-простір 

стала глобальна пандемія. Усім сферам прийшлось адаптуватись до нових 

правил роботи. Бібліотеки теж не стали винятком. На початку 2020 року 

бібліотеки усього світу взяли унікальний виклик і почали вирішувати 

абсолютно нові завдання. На даний момент більшість книг ми можемо 

отримати в електронному варіанті або замовити паперовий, просто, 

використовуючи Internet-мережу або спеціальні додатки.  

Основними перевагами створення електронних бібліотек є [1]: 

 можливість забезпечити користувачів документами з обмеженим 

доступом (дисертації, фотоальбоми, рідкісні рукописні книги, архіви, яких 

немає у більшості бібліотек у вільному доступі); 

 забезпечення доступу до інформації, що існує лише в електронній 

формі; 

 надання більш якісних можливостей для роботи з електронними 

документами великих обсягів; 
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 інформаційне забезпечення користувачів повнотекстовими базами даних 

у режимі віддаленого доступу; 

 зменшення ризиків захворіти на COVID-19. 

Актуальність даної теми зумовлена, в першу чергу, стрімким розвитком 

технологій та новими потребами користувачів. Сервіси й технології Інтернету 

істотно розширюють традиційні форми бібліотечного обслуговування. 

Виникають і розвиваються нові форми та напрями, обумовлені сучасною 

технологічною базою засобів зв’язку – телекомунікаційних та інтернет-засобів.  

У зв’язку з обмеженнями, які виникли через пандемію, зросла актуальність 

створення таких онлайн-бібліотек. Стрімкий перенос бібліотек у віртуальний 

простір почався через низку нових проблем, пов’язаних з великим обмеженням 

кількості відвідувачів. Почали з’являтись можливості «замовити» ту чи іншу 

книгу онлайн і забрати її у назначений час. Найбільш вдалим прикладом 

реалізації такої ідеї можна назвати сервіс Grab-and-Go, що почав функціонувати 

в більшості бібліотек Нью-Йорку. 

Сервіс Grab-and-Go («хапай і йди») надає користувачам можливість 

фізичного доступу в певні бібліотеки, де вони можуть забрати замовлені і 

повернути прочитані книги [2]. 

Необхідні матеріали можна замовити по телефону або онлайн. Єдиною 

умовою при цьому є вибір бібліотек, в яких підтримується сервіс Grab-and-Go. 

Після заповнення короткої форми читачеві відправляють лист по електронній 

пошті з інформацією про готовність матеріалів до видачі. І все, що залишається, 

просто приїхати в бібліотеку і самостійно забрати замовлення з бронеполиць. 

Повернути матеріали можна також безконтактно – для цього необхідно 

підтвердити повернення, заповнивши електронну форму повернення матеріалів 

на сайті та, приїхавши в бібліотеку в години її роботи, залишити матеріали в 

спеціальному контейнері. 

Інший приклад виходу з ситуації продемонструвала національна бібліотека 

Нідерландів, яка почала працювати виключно в онлайн-режимі. Під час 

закриття цієї бібліотеки для відвідування, читачам пропонуються онлайн-

сервіси, такі як Delpher (понад 100 мільйонів сторінок з нідерландських книг, 

газет і журналів), DBNL (цифрова бібліотека нідерландської літератури), 

каталог КБ, онлайн-бібліотека (електронні та аудіокниги) і цифрові джерела 

(бази даних, каталоги і сайти, відібрані національною бібліотекою 

Нідерландів). Крім того, спеціально для цього періоду карантину бібліотека 

Нідерландів запустила додаток ThuisBieb – 100 електронних книг для всіх [2]. 

Нами була побудована UML-діаграма станів видачі книг в онлайн-

бібліотеці. Діаграма станів – це граф спеціального виду, який представляє 

певний автомат. Вершинами графа є можливі стани автомата, зображувані 

відповідними графічними символами, а дуги позначають його переходи зі стану 

в стан [3].  

Діаграми станів найчастіше використовуються для опису поведінки 

окремих об’єктів, але також можуть бути застосовані для специфікації 

функціональності інших компонентів моделей, таких як варіанти використання, 

актори, підсистеми, операції та методи. 



106 

У діаграмі станів для онлайн-бібліотеки описується процес замовлення 

книги для видачі (рис. 1). Все починається з того, що система отримує запит на 

отримання книги, але для цього користувач повинен бути авторизованим. У 

випадку коли користувач не зайшов у свій акаунт, або не має його, система 

пропонує авторизацію чи реєстрацію. Після цього запит на отримання книги 

обробляється і передається бібліотекару, який у свою чергу перевіряє наявність 

у каталозі книг та оформляє замовлення. У випадку відсутності книги в 

наявності користувачу пропонується стати в чергу на її очікування, або 

відмовитись, в останньому випадку процес одразу завершується. Якщо ж 

користувач погоджується стати в чергу очікування, то після того, як книга буде 

доступна почнеться оформлення її видачі. При оформленні книги для видачі її 

статус у каталозі знову змінюють, а під час видачі книги користувачу 

інформацію про неї вносять до читацького квитка.  

 

Рисунок 1 – Реалізація діаграми станів для онлайн-бібліотеки 

 

На даний момент сучасна бібліотека – це великий мультисервісний заклад, 

представлений як у фізичному, так і в електронному варіантах. Основною 

тенденцією функціонування сучасної бібліотечної системи є активне 
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використання електронних інформаційних технологій. Цьому сприяє і до цього 

спонукає посилення глобалізаційних впливів у всіх сферах людської 

життєдіяльності. Бібліотеки трансформуються та розвиваються разом із 

суспільством, відображаючи основні тенденції чи потреби. Так, станом на 2020 

рік, основною вимогою до бібліотек є наявність доступу до матеріалів в 

онлайн-режимі. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

Оn-Lіne Аnаlytіcаl Prоcessіng (ОLАP) – це складна технологія, яка 

використовує багатовимірні структури, що надають швидкий доступ до даних 

для аналізу. Така організація полегшує відображення зведень високого рівня у 

звітах зведених таблиць або зведених діаграм. ОLАP – аналітична обробка в 

реальному часі. Заявлений час обробки запитів в ОLАP становить близько 0,1% 

від аналогічних запитів до реляційної БД.  

ОLАP є частиною такого ширшого поняття, як бізнес-аналітика, що також 

включає такі поняття як реляційна звітність та добування даних (спосіб аналізу 

інформації в базі даних з метою відшукання аномалій та трендів без з’ясування 

смислового значення записів). Служить для підготовки бізнес-звітів з продажів, 

маркетингу, для потреб управління, для прогнозування, фінансової звітності та 

в схожих областях. 

Дані ОLАP створюються на основі накопичених даних та впорядковуються 

в структурах, що дозволяють проводити складний аналіз.  

ОLАP – це технологія баз даних, оптимізована для створення запитів та 

звітів. Бази даних, що сконфігуровані для ОLАP, використовують 

багатовимірні моделі даних, що дозволяє виконувати складні аналітичні та 

спеціалізовані запити за короткий проміжок часу. 

https://www.rsl.ru/ru/2professionals/biblioteki-v-period-borbyi-s-covid-19/
http://flash.retejo.info/cxefpagxo/uml/diagrama-staniv
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Ядром будь-якої ОLАP-системи є ОLАP-куб (багатовимірний куб, або 

гіперкуб). ОLАP-куб містить в собі базові дані і інформацію про вимірювання 

(агрегати). Куб потенційно містить всю інформацію, яка може виявитися 

необхідною для відповідей на будь-які запити. Через величезну кількість 

агрегатів, часто повний розрахунок відбувається тільки для деяких вимірювань, 

для останніх же проводиться «на вимогу». 

У даний час на ринку присутня велика кількість продуктів, які в тій чи 

іншій мірі забезпечують функціональність ОLАP. Забезпечуючи багатомірне 

концептуальне уявлення з боку користувача інтерфейсу до вихідної бази даних, 

всі продукти ОLАP діляться на три класи за типом вихідної БД: MОLАP 

(Multіdіmensіоnаl ОLАP) – і детальні дані, і агрегати зберігаються в 

багатовимірній БД. В цьому випадку виходить найбільша надмірність, так як 

багатовимірні дані повністю містять реляційні; RОLАP (Relаtіоnаl ОLАP) – 

детальні дані залишаються там, де вони «жили» спочатку – в реляційній БД; 

агрегати зберігаються в тій же БД в спеціально створених службових таблицях; 

HОLАP (Hybrіd ОLАP) – детальні дані залишаються на місці (в реляційній БД), 

а агрегати зберігаються в багатовимірній БД. 

Крім перерахованих засобів існує ще один клас – інструменти генерації 

запитів і звітів для настільних ПК, які доповнені функціями ОLАP або 

інтегровані з зовнішніми засобами, що виконують такі функції 

Багатомірні ОLАP (MОLАP). Найперші системи оперативної аналітичної 

обробки (наприклад, Essbаse компанії Аrbоr Sоftwаre, Оrаcle Express Server 

компанії Оrаcle) відносились до класу MОLАP, тобто могли працювати тільки 

зі своїми власними багатовимірними базами даних. Вони ґрунтуються на 

патентованих технологіях для багатовимірних СКБД і є найбільш дорогими. Ці 

системи забезпечують повний цикл ОLАP-обробки. Вони або включають в 

себе, крім серверного компонента, власний інтегрований клієнтський 

інтерфейс, або використовують для зв’язку з користувачем зовнішні програми, 

які працюють з електронними таблицями. Для обслуговування таких систем 

потрібен спеціальний штат співробітників, які займаються установкою, 

супроводженням системи, формуванням уявлень даних для кінцевих 

користувачів. 

У спеціалізованих СКБД, заснованих на багатовимірному поданні даних, 

дані організовані не у формі реляційних таблиць, а у вигляді впорядкованих 

багатовимірних масивів: гіперкубів (всі збережені в БД комірки повинні мати 

однакову мірність, тобто знаходитися в максимально повному базисі 

вимірювань); полікубів (кожна змінна зберігається з власним набором вимірів, і 

всі пов’язані з цим складнощі обробки перекладаються на внутрішні механізми 

системи). 

Використання багатовимірних БД в системах оперативної аналітичної 

обробки має наступні переваги: у разі використання багатовимірних СКБД 

пошук і вибірка даних здійснюється значно швидше, ніж при багатомірному 

концептуальному погляді на реляційну базу даних, тому що багатовимірна база 

даних денормалізована, містить заздалегідь агреговані показники і забезпечує 

оптимізований доступ до запитуваних комірок; багатовимірні СКБД легко 
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справляються з завданнями включення в інформаційну модель різноманітних 

вбудованих функцій, тоді як об’єктивно існуючі обмеження мови SQL роблять 

виконання цих завдань на основі реляційних СКБД досить складним, а іноді й 

неможливим. 

Реляційні ОLАP (RОLАP). Системи оперативної аналітичної обробки 

реляційних даних (RОLАP) дозволяють представляти дані, що зберігаються в 

реляційній базі, в багатовимірній формі, забезпечуючи перетворення інформації 

в багатовимірну модель через проміжний шар метаданих. До цього класу 

належать DSS Suіte компанії Mіcrо Strаtegy, Metа Cube компанії Іnfоrmіx, 

Decіsіоn Suіte компанії Іnfоrmаtіоn Аdvаntаge тощо. Подібно системам MОLАP, 

вони вимагають значних витрат на обслуговування фахівцями з інформаційних 

технологій і передбачають багатокористувацький режим роботи. 

Безпосереднє використання реляційних БД в системах оперативної 

аналітичної обробки має наступні переваги: у більшості випадків корпоративні 

сховища даних реалізуються засобами реляційних СКБД, та інструменти 

RОLАP дозволяють виконувати аналіз безпосередньо над ними. При цьому 

розмір сховища не є таким критичним параметром, як у випадку MОLАP; у разі 

змінної розмірності задачі, коли зміни в структуру вимірювань доводиться 

вносити досить часто, RОLАP системи з динамічним поданням розмірності є 

оптимальним рішенням, так як в них такі модифікації не вимагають фізичної 

реорганізації БД; реляційні СКБД забезпечують значно вищий рівень захисту 

даних і хороші можливості розмежування прав доступу. 

Головний недолік RОLАP в порівнянні з багатовимірними СКБД - менша 

продуктивність. Для забезпечення продуктивності, порівнянної з MОLАP, 

реляційні системи вимагають ретельного опрацювання схеми бази даних і 

налаштування індексів, тобто великих зусиль з боку адміністраторів БД. Тільки 

при використанні зіркоподібних схем продуктивність добре налаштованих 

реляційних систем може бути наближена до продуктивності систем на основі 

багатовимірних баз даних. 

Гібридні ОLАP (HОLАP). Гібридні системи (Hybrіd ОLАP, HОLАP) 

розроблені з метою поєднання переваг і мінімізації недоліків, притаманних 

попереднім класам. До цього класу відноситься Medіа/MR компанії Speedwаre. 

За твердженням розробників, він об’єднує аналітичну гнучкість і швидкість 

відповіді MОLАP з постійним доступом до реальних даних, властивим RОLАP. 

В області інформаційних технологій завжди існувало два 

взаємодоповнюючих напрямки: оперативна (транзакційна, поопераційна) 

обробка даних (Оnlіne Trаnsаctіоn Prоcessіng (ОLTP)); підтримка прийняття 

рішень через аналіз даних (Оnlіne Аnаlytіcаl Prоcessіng (ОLАP)) – дві складові 

частини процесу підтримки прийняття рішень. Основним джерелом інформації, 

що надходить в оперативну БД є діяльність корпорації. Для проведення аналізу 

даних потрібне залучення зовнішніх джерел інформації (наприклад, 

статистичних звітів). Сховище даних має включати як внутрішні корпоративні 

дані, так і зовнішні дані. Для оперативних ІС зазвичай вистачає захисту 

інформації на рівні таблиць. Інформація аналітичних БД настільки критична 
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для корпорації, що потрібні велика грануляція захисту (індивідуальні права 

доступу до певних рядках і/або стовпцях таблиці). 

Таким чином, ОLАP – це оперативний аналіз даних, який надає 

користувачеві засоби для формування і перевірки гіпотез про властивості даних 

або відносинах між ними на основі різноманітних запитів до бази даних та для 

застосування на ранніх стадіях процесу здобування знань, допомагаючи 

аналітику сфокусувати увагу на важливих змінних. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Розвиток ринкових відносин та здорова конкуренція сприяють 

ефективності діяльності підприємств та зростанню їх прибутків, але для того, 

щоб забезпечувати стабільність і тенденцію вдосконалення необхідно 

оптимізувати або удосконалити управління бізнес-процесами підприємств. 

Сьогодні дану проблему майже неможливо вирішити без використання 

інформаційних систем, оскільки інформаційні потреби зростають і 

підприємства потребують нових методів управління. 

Вагомий внесок у розвиток дослідження сфери управління бізнес-

процесами на основі використання сучасних інформаційних систем та 

технологій доклали такі вчені, як А.С. Матусевич [1], О.В. Лелюк, В.О. Лелюк, 

М. П. Пан, О.С. Вороніна [3] та ін. 

У науковій праці зазначених вчених йшлося про те, що Люлюк О.В. 

створив фірму та протягом ряду років керував нею. Та детально описав, як за 

допомогою системи АRІS  розробити моделі бізнес-процесів і структур фірми. 

Також під його керівництвом було виявлено проблеми та недоліки фірми, які 

перешкоджають її розвитку, а саме удосконаленню бізнес-процесу. Та за 

допомогою інтегрованих систем та інформаційних засобів розглянуто можливі 

шляхи вирішення проблеми. Розглянемо проблеми та їх вирішення більш 

детально. За результатами даної роботи Лелюк зазначив, що без використання 

дієвих інформаційних технологій на фірмі було безліч проблем. Організаційна 
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структура фірми не відповідала бізнес-процесам фірми, відсутня сегментація 

клієнтів та відсутня чітка межа бізнес-процесів [3]. Після того, як відбулося 

введення системи АRІS більшість проблем було вирішено. Було створено карту 

стратегій, яка дозволила ефективно оцінити діяльність фірми за набором 

певних показників, сформована діаграма моніторингу та багато інших аспектів, 

які допомогли з розвитком фірми [3]. 

У процесі управління бізнес-процесами потрібно розуміти, що 

автоматизація виробництва є важливою ланкою, що дозволяє забезпечити 

комплексний підхід до вдосконалення підприємства. Що стосується самої 

системи управління бізнес-процесами, то вона вважається інструментом, що 

дозволяє швидко отримувати інформацію і прийняти необхідне рішення. 

Безсумнівну зазначена раніше система АRІS досить ефективно допомагає з 

розвитком підприємства, але на ринку ІT-технологій існує безліч нотацій 

стосовно розробки бізнес-процесів, найкращими з яких є: 

EPC – нотація, яка використовується для опису процесів нижнього рівня та 

являє собою впорядковану послідовність процесів та функцій. Для кожної 

функції можуть бути визначені початкові і кінцеві події, учасники, виконавці, 

матеріальні та документальні потоки, які супроводжують її, а також проведена 

декомпозиція на більш низькі рівні [2]. 

SАDT – методологія структурного аналізу і проєктування, інтегруюча 

процес моделювання, управління конфігурацією проєкту, використання 

додаткових мовних засобів і керівництво проєктом зі своєю графічною мовою. 

SАDT використовує різні інструменти, але найбільш поширеною вважається 

ІDEF-методологія. З недоліків даної нотації можна виділити неможливість її 

використання для моделювання наскрізних процесів. 

UML – мова графічного опису для об’єктного моделювання в області 

розробки програмного забезпечення, для моделювання бізнес-процесів, 

системного проєктування та відображення організаційних структур. В 

основному використовується для створення діаграм, що становлять статичну 

структуру або характеризують фізичні дані [2]. 

BPMN – система умовних позначень і їх опису в XML для моделювання 

бізнес-процесів. Мова використовує інтуїтивно зрозумілі елементи, що в свою 

чергу дозволяє краще розуміти складні семантичні конструкції. 

На даний час в основі багатьох сучасних методологій моделювання бізнес-

процесів стоїть саме SАDT, а найбільш придатним для формування та аналізу 

регламентів різних рівнів складності є стандарт BPMN. Система умовних 

позначень (нотації) даного стандарту створені для простого та доступного 

моделювання бізнес-процесів [1]. 

Перейдемо до Корпоративної інформаційної системи (КІС). Дана система 

управлінських ідеологій поєднує бізнес-стратегію підприємства та 

інформаційні технології. До характерних ознак даної системи відноситься 

використання SQL-серверів, Web-технологій, використання різного роду 

систем для корпоративного управління та ін. 

Що стосується останнього пункту, то даних систем використовується 

досить таки багато. Найбільш популярними є: Bааn ІV, Scаlа, SАP. 



112 

Система SАP R/3 – це інтегрований комплекс програмних засобів 

корпоративного управління, що поєднує стандартні організаційно-економічні 

функції та спеціалізовані за галузями господарчі процеси. На сьогодні ця 

система вважається найпотужнішою КІС. Система R/3 реалізована на базі 

сучасної архітектури, що дає можливість більш ефективно обробляти 

інформацію. Якщо порівнювати дану систему з Bааn ІV, то відмінність полягає 

в тому, що корпоративна інформація Bааn ІV відрізняється високим ступенем 

адаптивності, масштабованості, а сама програма різноманітною 

функціональністю, що охоплює всі види управлінських задач фірми. Але, 

лідерство все одно тримає SАP, оскільки він відмінно справляється з 

логістикою, плануванням виробництва і обробкою великих обсягів даних. 

 На даному етапі розвитку впровадження або вдосконалення бізнес-

процесів за допомогою ІТ-технологій є необхідністю, оскільки це забезпечую 

стабільність підприємства в своїй сфері та заощаджує час і гроші. Тому для 

зручності використовують програми, що базуються на таких методологіях як 

SАDT, АRІS, ІDEF та BPMN, за допомогою яких можна автоматизувати 

побудову та управління бізнес-процесів на основі конкретних стандартів. 

Використовують такі системи, як Bааn ІV, Scаlа, SАP для того, щоб 

покращувати швидкість обробки інформації та ефективність підприємства. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Застосування інформаційних технологій набуває все більшого значення в 

процесі управління підприємством. Досвід успішних компаній доводить, що 

ефективне управління підприємством неможливо без управління її 

інформаційною діяльністю та всією системою корпоративної інформації. 

Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством 
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здійснюється з метою ефективної та оперативної комп’ютерної обробки 

інформаційних ресурсів, зберігання великих обсягів економічно важливої 

інформації та передачі її на будь-які відстані в мінімальні терміни.  

До основних переваг використання інформаційних технологій в управлінні 

підприємством віднесено: підвищення ступеню керованості; зниження впливу 

людського фактору; скорочення паперової роботи;  підвищення оперативності і 

достовірності інформації; зниження витрат; оптимізація обліку та контролю; 

забезпечення прозорості інформації для інвесторів; можливість збільшення 

частки ринку [1]. 

Одним із важливих моментів, на який варто звернути увагу – те, що 

інформаційні технології на підприємствах існують у вигляді різноманітних 

інформаційних систем та інформаційних комплексів та використовуються в 

різних сегментах управлінської системи. Для прикладу, розглянемо одні з 

найбільш популярних систем MRP і SCM технології. Дані інформаційні 

технології використовуюся у сфері управління взаємовідносинами з 

партнерами і клієнтами. Вони зорієнтовані перш за все на: зростання продажів, 

зниження витрат, підвищення лояльності клієнтів і контрагентів, поліпшення 

якості обслуговування. В цілому, ці програмні продукти підвищують 

конкурентоспроможність продукції підприємства [2]. Якщо підприємство має 

за мету збільшити якість обслуговування клієнтів, то для даного випадку була 

розроблена концепція CRM (Custоmer Relаtіоnshіp Mаnаgement) – управління 

взаємовідносинами з клієнтами). Основним завданням CRM є процес 

проведення автоматизованого збору даних про покупців і постійний 

інформаційний зв’язок з покупцями. 

Щодо завдань CRM-системи, то вони несуть наступний сенс: 

1) забезпечення оперативного доступу до інформації в ході контакту з 

клієнтом в процесі продажу; 

2) спільний аналіз даних, що характеризують діяльність клієнта і фірми; 

3) отримання нових знань, висновків, рекомендацій тощо;  

4) забезпечення безпосередньої участі клієнта в діяльності підприємства 

та можливість впливати на процеси розробки продукту, його виробництво, 

сервісне обслуговування. 

Для розуміння значення і важливості впровадження CRM-системи, варто 

приділити увагу тому, які ж саме базові функцій вона виконує, а саме: 

визначення плану продажів; одержання та передавання замовлення на продаж; 

складання графіку продажів споживачам; конфігурація продуктів; аналіз обсягу 

продажів у розрізі груп клієнтів та груп продуктів; управління ресурсами 

розподілу.  

Сьогодні у сфері управління поширене застосування SCM-технології. SCM 

(Supply Chаіn Mаnаgement) – це концепція управління бізнесом як єдиним 

ланцюжком взаємозалежних об’єктів, матеріальних та інформаційних потоків 

підприємства, його постачальників, дистриб’юторів і клієнтів, виділяючи в 

свою чергу шість основних областей, на яких зосереджено управління 

ланцюгами поставок: виробництво, постачання, місце розташування, запаси, 
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транспортування та інформація. Тобто, можна зробити висновок, що SCM 

охоплює весь цикл закупівлі сировини, виробництва і розповсюдження товару. 

В управлінні бізнес-процесами та підвищенні ефективності економічної 

діяльності підприємства розповсюджено застосування інформаційних 

технологій: BPR і ERP. Такі продукти сприяють координації інновацій, 

мінімізації ризиків, підвищенню масштабованості та гнучкості, зниженню 

витрат та підвищують економічну безпеку підприємства. Так, ERP-система 

виконує функції бізнес-планування і прогнозування; планування продажу та 

виготовлення продукції; планування проєктів і програм; управління попитом; 

управління витратами. Щодо BPR-системи – це аналітична система, що 

дозволяє менеджерам мати персоніфікований погляд на стан бізнесу [3]. 

Таким чином, підприємства стали швидкісними віртуальними апаратами з 

вирішення різного роду питань. Використовуючи інформаційні технології, 

підприємство має можливість збільшити свою конкурентоспроможність. 

Важливо відзначити, що автоматизація – не самоціль, а цілеспрямована 

діяльність оптимізації бізнес-процесів. Для ефективного функціонування 

підприємства необхідно створити інформаційну систему, яка б була здатна 

протягом тривалого часу задовольняти потреби підприємства.  
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ 

 

Цифрові технології змінили наш спосіб життя, гри, спілкування та роботи. 

Задоволеність клієнтів, лояльність та утримання завжди були важливими для 

виживання та зростання бізнесу. Потужна взаємодія з клієнтами означає 

посилення лояльності клієнтів, збільшення продажів та збільшення кількості 

нових клієнтів за допомогою рефералів. Ваш бізнес повинен витратити час на 

визначення того, як взаємодіяти з клієнтами в потрібний час і в потрібному 

місці. 

Як тільки ви зрозумієте подорож та поведінку своїх клієнтів, ви зможете 

створити відповідний цифровий план і розпочати процес вибору правильної 

технології, необхідної для його повного використання. Доступ до інструментів 
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управління відносинами з клієнтами в Інтернеті – де ви можете збирати 

контактну інформацію, поведінку веб-сайту бізнесу та поведінку покупців та 

послуг – може значно покращити вашу стратегію залучення споживачів. 

Успішний бізнес значною мірою покладається на технології для 

комунікації, підвищення продуктивності та відстеження, керування та 

підтримки ділових операцій. Ось чому важливо розуміти сучасні технології, які 

нам легкодоступні, і те, як їх можна використовувати для зручності.  

Існують різні типи бізнес-технологій; проте деякі з них використовуються 

частіше, ніж інші [1]. Є 6 найпоширеніших видів бізнес-технологій. 

1. Комп’ютери. Комп’ютери використовуються в різних бізнесах. Вони 

оснащені програмним забезпеченням, яке дозволяє їм виконувати всілякі 

завдання, такі як аналіз фінансової інформації, надсилання та отримання 

електронних листів та дизайн презентацій продажів. Комп’ютер виготовляється 

як настільний пристрій або мобільний ноутбук для офісних або туристичних 

цілей. Найчастіше використовуються ПК (персональні комп’ютери) з Microsoft 

Windows. Комп’ютери Macintosh з операційною системою Apple також 

використовуються, але переважно серед професіоналів. Комп’ютери життєво 

важливі, оскільки вони дозволяють підприємствам керувати своєю щоденною 

діяльністю більш продуктивно та ефективно. 

2. Програмне забезпечення. Комп’ютери використовують різні типи 

програм та операційну інформацію, відому як програмне забезпечення, для 

виконання конкретних завдань. Підприємства використовують інструменти 

підвищення продуктивності, такі як Microsoft Word, пакет обробки текстів, та 

Microsoft Excel, система електронних таблиць. Microsoft PowerPoint та Apple 

Keynote також використовуються для легкої та швидкої підготовки 

професійних презентацій продажів. Підприємства використовують певне 

програмне забезпечення, яке відповідає їхнім потребам [2]. 

3. Мережа. Ділові мережі – це процес встановлення взаємовигідних 

відносин з іншими діловими людьми та потенційними клієнтами. Вигоди від 

ділових мереж – це нематеріальні здобутки, отримані від спілкування з іншими 

професіоналами у вашій галузі або пов’язані з нею. 

Часто саме зусилля власника бізнесу дають найбільший результат у 

малому бізнесі. Мережа має багато інших переваг – з багатьох потенційних 

прибутків, обмін знаннями є найбільш корисним. 

Щоб отримати користь від мережі, важливо зрозуміти, які переваги від 

ділових мереж ви можете отримати та як вони можуть допомогти вашому 

бізнесу збільшити продажі, підвищити ефективність та моральний стан та 

підвищити обізнаність про ваш бренд. [3] 

4. Телефонний зв’язок. Ефективна ділова телефонна система впорядковує 

хороший зв’язок між організацією та клієнтами. Телефон пропонує швидшу 

взаємодію, ніж електронна пошта, більш персональний, простий і швидкий у 

користуванні.  

5. Система обліку. Система бухгалтерського обліку – це система, яка 

використовується в компанії для організації фінансової інформації. Він може 

бути як ручним, так і комп’ютеризованим. Основною причиною того, чому ви 
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повинні використовувати систему бухгалтерського обліку, є відстеження 

витрат, доходів та інших видів діяльності. В основному слідкуйте за усіма 

даними, які впливають на фінанси бізнес-організації [4]. 

6. Система контролю запасів. Контроль запасів – це системи та процеси, 

які управляють та відстежують товари компанії через ланцюг поставок, 

включаючи закупівлю, отримання, переміщення, передачу, комплектування та 

доставку. 

Усі зусилля з контролю запасів зводяться до кращої видимості та зниження 

витрат. Практично кожен бізнес може це оцінити. 

«Контроль запасів» може також означати набір інструментів і прийомів, 

якими часто керують за допомогою систем, що збільшують потік бізнесу. Як 

додаткова перевага, підвищена точність та своєчасність системи контролю 

запасів покращує довіру бізнесу до своїх клієнтів, що часто призводить до 

збільшення продажів.  

У сучасному світі, в якому тісно пов’язані із суспільством компанії 

змушені серйозно задуматися про впровадження стратегії цифрової 

трансформації, якщо вони цього ще не зробили, адже вона пропонує 

організаціям залучати сучасних покупців та реалізовувати їхні очікування щодо 

безперебійної роботи з клієнтами незалежно від каналу чи місця. 
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ЕЛЕКТРОНИЙ ОБІГ КОШТІВ У ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ PAYPAL 

 

Платіжна система (payment institution) – платіжна організація, учасники 

платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при 

проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою 

функцією, що має виконувати платіжна система. 

Найпопулярніші платіжні системи у світі: 

 Visa; 

 Mastercard; 

 PayPal; 

https://www.aureon.com/
https://www.zimegats.com/
https://www.thebalancesmb.com/
https://zistemo.com/
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 WorldPay; 

 Shopify. 

У багатьох країнах світу лідируючу позицію займає платіжна система Visa 

з ринковою капіталізацією у 352,57 млрд дол., за нею йде Mastercard (256,88 

млрд дол.), а потім – PayPal (128,95 млрд дол.) (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Ринкова капіталізація платіжних систем у 2019 р. (млрд. дол.) 

 

PayPal – це міжнародна електронна платіжна система, один з 

найпоширеніших способів розрахунків в Інтернет у світі. Наразі PayPal 

використовують понад 230 млн людей у 190 країнах світу. Система виступає 

посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи надійність оплати 

платіжними картками VISA, MasterCard, American Express та інших платіжних 

систем [2]. За допомогою PayPal можна переказувати кошти на інші рахунки, 

оплачувати товари і послуги в Інтернеті, а також отримувати гроші на власний 

рахунок. Також система пропонує десятки додаткових сервісів – від управління 

рахунком через мобільний телефон до установки віртуального платіжного 

термінала безпосередньо на сайті. Можна навіть відправляти запит на 

отримання грошей своїм боржникам. 

У системі виділять три види рахунків: особисті, преміальні та бізнес-

рахунки [3]. Як зрозуміло з назви, перший призначений для обмежених 

персональних переказів між друзями, знайомими, клієнтами, які отримують / 

надають невеликі послуги. Ліміт по платежах такого рахунку становить $ 500 

на місяць. Розширення обсягів транзакцій, великі покупки і продажі можна 

здійснювати з преміальним рахунком. А від імені компанії, з правом доступу 

декількох співробітників одночасно (мультидоступ) можна реалізувати з бізнес-

рахунком. 

PayPal частково працює і в нашій країні, приймаючи картки VISA та 

MasterCard, випущені українськими банками, для оплати товарів та послуг в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Інтернеті. Однак PayPal не дає можливості вводити кошти в Україну, що робить 

неможливим продаж товарів та послуг через цю систему в українських 

інтернет-магазинах. Тому система PayPal в Україні використовується 

здебільшого для оплати покупок у зарубіжних інтернет-магазинах, таких як 

eBay, Asos.com та ін. 

У квітні 2015 року повідомлялося про підготовку повноцінного виходу 

PayPal на український ринок. Наприкінці травня 2015 року Американською 

торговою палатою було підтримано ідею виходу PayPal в Україну [2].  

Наприкінці серпня 2015 р. на сайті Президента України було подано 

петицію з вимогою надати можливість громадянам України отримувати гроші 

через PayPal. Вона набрала лише 4 тисячі з 25 тисяч потрібних голосів. 

У листопаді 2016 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект 

№ 5361 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

регулювання переказу коштів». У закопроєкті йшлося, що електронними 

грошима можна буде оплачувати товари, послуги, податки, робити благодійні 

внески, а об’єкти господарювання зможуть отримувати оплату за роботи через 

міжнародні системи. У разі підтримки законопроекту парламентарями, це 

дозволило б використовувати в Україні PayPal. Окрім цього, електронні гроші 

могли б випускати не лише банки, а й інші фінансові організації та  

держказначейство. Проте 20 червня 2017 року цей законопроєкт, який би дав 

змогу резидентам України використовувати електронні гроші, було повністю 

відхилено. 

Деякими послугами сервісу все ж таки можна скористатись. Наприклад, 

відправляти кошти – їх можна відправляти на рахунки, оплачувати товар, 

куплений в міжнародних інтернет-магазинах, поповнювати свій акаунт тощо. 

При цьому багато корисних функцій поки не доступні для українців [4]. Це:  

 PayPal Zero – нарахування і введення коштів у валюті; 

 SRW Send – Receive – Withdrawal – можливість зберігання балансу на 

рахунку і при необхідності переведення його на карту; 

 Local Currency – ведення коштів у місцевій валюті. 

Отже, PayPal не є повнофункціональною платіжною системою для 

українців. Тому, для тих, хто продає товари на світових торговельних 

майданчиках, отримання грошей є значною проблемою, оскільки зароблене 

можна виводити лише через систему PayPal. Тому таким українським 

продавцям доводиться або покинути майданчик, або платити додаткові комісії 

за перекази та шукати схеми для виведення грошей з цієї системи. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

 

Сьогодні використання систем та технологій штучного інтелекту проникає 

в усі сфери людського життя. Нейронні мережі або штучні нейронні мережі – 

один із видів інтелектуального машинного навчання. Штучні нейронні мережі 

(ШНМ) – це програмна імплементація нейронних структур нашого мозку.  

Нейронна мережа у людському мозку – величезна взаємопов’язана система 

нейронів, де сигнал, який передається одним нейроном, може передаватися у 

тисячі інших нейронів. Навчання відбувається через повторну активацію 

деяких нейронних з’єднань. Через це збільшується імовірність виведення 

потрібного результату при відповідній вхідній інформації (сигналах). Такий вид 

навчання використовує зворотний зв’язок – при правильному результаті 

нейронні зв’язки, які виводять його, стають більш щільними. 

Штучні нейронні мережі імітують поведінку мозку у простішому вигляді. 

Вони можуть бути навчені контрольованим та неконтрольованим шляхами. У 

контрольованій ШНМ, мережа навчається шляхом передавання відповідної 

вхідної інформації та прикладів вихідної інформації. Наприклад, спам-фільтр у 

електронній поштовій скриньці: вхідною інформацією може бути список слів, 

які зазвичай містяться у спам-повідомленнях, а вихідною інформацією – 

класифікація для відповідного повідомлення (спам, чи не спам). 

Існує декілька видів нейронного зв’язку. Найчастіше використовуються 

синапсоідальний та ReLU. У першому випадку нейронна мережа використовує 

дані в діапазоні від -1 до 1 (що фактично відповідає -100% до 100%). В другому 

вхідні дані передаються через значення 0 та іnf (інформація любого характеру). 

Для того, щоб пояснити, як проходить системний аналіз, краще підходить 

синапсоідальна функція, оскільки обмежений діапазон вхідної інформації дає 

більше наочності. Алгоритм обчислення: 

 дані поступають на нейрон; 

 обчислюється їх вага; 

 результати обчислень передаються на наступний нейрон; 

 процес повторюється. 
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Кількість обчислень задається шляхом встановлення кількості шарів. 

Сучасні нейронні мережі мають десятки, а іноді навіть сотні шарів обчислення. 

Книги з програмування містять приклади коду на Jаvа, що свідчить про 

розвиток технології не тільки в сфері десктопних програм, а також і для 

мобільних платформ. Це свідчить про ефективність нейронних мереж. 

Штучні нейронні мережі не програмуються в звичайному розумінні цього 

слова, вони навчаються. Можливість навчання – одна з головних переваг 

нейронних мереж перед традиційними алгоритмами. Технічно, навчання 

полягає в знаходженні коефіцієнтів зв’язків між нейронами. У процесі навчання 

нейронна мережа здатна виявляти складні залежності між вхідними даними й 

вихідними, а також здійснювати узагальнення. 

Для процесу навчання необхідно мати модель зовнішнього середовища, у 

якій функціонує нейронна мережа – потрібну для вирішення задачі інформацію. 

По-друге, необхідно визначити, як модифікувати вагові параметри мережі. 

Існують три загальні парадигми навчання: «з вчителем», «без вчителя» 

(самонавчання) та змішана. У першому випадку нейромережа має у своєму 

розпорядженні правильні відповіді (виходи мережі) на кожен вхідний приклад. 

Ваги налаштовуються так, щоб мережа виробляла відповіді найбільш близькі 

до відомих правильних відповідей. Навчання без вчителя не вимагає знання 

правильних відповідей на кожен приклад навчальної вибірки. У цьому випадку 

розкривається внутрішня структура даних та кореляція між зразками в 

навчальній множині, що дозволяє розподілити зразки по категоріях. При 

змішаному навчанні частина ваг визначається за допомогою навчання із 

вчителем, у той час як інша визначається за допомогою самонавчання. 

Найпоширеніші застосування нейронних мереж: 

1. Розпізнавання образів та класифікація. В якості образів можуть 

виступати різні за своєю природою об’єкти: символи тексту, зображення, 

зразки звуків і т. д. При навчанні мережі пропонуються різні зразки образів із 

зазначенням того, до якого класу вони відносяться. Коли мережі пред’являється 

якийсь образ, на одному з її виходів повинна з’явитися ознака того, що образ 

належить цьому класу. У той же час на інших виходах повинна бути ознака 

того, що образ до даного класу не належить. 

2. Прийняття рішень та управління. Це завдання близьке до задачі 

класифікації. Класифікації підлягають ситуації, характеристики яких надходять 

на вхід нейронної мережі. На виході мережі повинна з’явитися ознака рішення, 

яке вона прийняла. 

3. Кластеризація. Під кластеризацією розуміється розбиття множини 

вхідних сигналів на класи, при тому, що ні кількість, ні ознаки класів 

заздалегідь не відомі. Після навчання така мережа здатна визначати, до якого 

класу належить вхідний сигнал. 

4. Прогнозування. Здібності нейронної мережі до прогнозування 

безпосередньо випливають з її здатності до узагальнення та виділення 

прихованих залежностей між вхідними та вихідними даними. Після навчання 

мережа здатна передбачити майбутнє значення якоїсь послідовності на основі 

декількох попередніх значень або якихось існуючих зараз чинників. 
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5. Стиснення даних і асоціативна пам’ять. Здатність нейромереж до 

виявлення взаємозв’язків між різними параметрами дає можливість висловити 

дані великої розмірності більш компактне, якщо дані тісно взаємопов’язані між 

собою. Зворотній процес – відновлення вихідного набору даних з частини 

інформації – називається асоціативною пам’яттю. 

Однак, не дивлячись на таке глибоке навчання штучних нейронних мереж, 

сказати що такий штучний інтелект дійсно мислить та самостійно приймає 

рішення – однозначно не можна. А тому, і не потрібно боятись того, що одного 

дня роботи зі штучним інтелектом вирішать знищити людство. 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО 

МІСЦЯ МЕНЕДЖЕРА ГОТЕЛЮ 

 

Можливості автоматизації обслуговування придбали комплексний 

характер і охоплюють усі процеси функціонування готелю і взаємин з гостями. 

Сьогодні українська готельна індустрія переживає етап масштабної 

переорієнтації з паперово-ручного методу роботи на застосування 

автоматизованих ІT управління готелем. Для більшості готелів України (60 %), 

впровадження автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) управління є 

необхідним і вже стало реальним фактом, вкрай важливим для успішного 

розвитку бізнесу. Як в усьому світі, так і в Україні, використання сучасних АІТ 

стає засобом конкурентної боротьби готелів. Загальними особливостями ІТ-

готелів є автоматизація процесів планування, обліку та управління основних 

напрямків діяльності готелю. 

Під робочим місцем розуміють місце, на якому працівник здійснює свій 

трудовий процес. Автоматизоване робоче місце – є робочим місцем персоналу 

автоматизованої системи управління готелем, обладнане засобами, що 

забезпечують участь людини в реалізації функцій управління. Автоматизоване 

робоче місце (АРМ) – це комплекс інформаційних ресурсів, програмно-

технічних і організаційно-технологічних засобів індивідуального або 
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колективного користування, об’єднаних для виконання певних функцій 

професійної діяльності працівника.  

Автоматизоване робоче місце менеджера готелю має такі основні функції: 

процедури введення, накопичення, пошуку та зберігання інформації; виконання 

процедур оброблення інформації; отримання результатів оброблення і запитів; 

процедури контролю на всіх етапах роботи. Саме це дозволяє користувачу 

АРМ: працювати в інтерактивному режимі; оперативно розв’язувати поточні 

задачі; користуватись єдиною базою даних організації та здійснювати 

оперативний доступ до даних; здійснювати оперативний інформаційний обмін 

між структурними підрозділами організації. Автоматизовані робочі місця 

об’єднуються локальною комп’ютерною мережею, забезпечуючи комплексне 

управління всіма відділами та службами готелю. 

Типовою структурою АРМ є її функціональна та забезпечувальна частина. 

Функціональна частина визначає зміст конкретного АРМ і включає опис 

сукупності взаємопов’язаних завдань, що відображають особливості 

автоматизованих функцій діяльності користувача; описи засобів захисту від 

несанкціонованого доступу, відновлення системи в збійних ситуаціях, 

управління в нестандартних випадках. Забезпечувальна частина включає 

традиційні види забезпечення: інформаційне, програмне, технічне, 

технологічне, лінгвістичне, математичне, організаційне, правове, ергономічне. 

Існують такі категорії АРМ для управління готелем: управлінського 

персоналу (реалізують функції прийняття управлінських рішень – керівники 

усіх рівнів); фахівців структурних підрозділів (допомагають розв’язувати 

функціональні завдання – економіст, бухгалтер, маркетолог, менеджер); 

оперативного управління (призначені для збирання первинних даних 

безпосередньо на робочих місцях адміністратор, касир, оператор); технічних 

працівників (орієнтовані на ведення діловодства).  

До принципів створення АРМ відносять:  

системний підхід – АРМ розглядається одночасно як єдине ціле (система) 

та як взаємопов’язана сукупність незалежних складових: елементів, процесів;  

неперервність розвитку – АРМ передбачає постійне вдосконалення та 

розвиток всіх видів його забезпечення й змінювання всього об’єкту або 

окремих частин через модифікацію програмних, інформаційних і технічних 

засобів; 

адаптованість – здатність АРМ пристосовуватися до зміненого 

внутрішнього стану економічного об’єкту;  

надійність – в аварійних ситуаціях АРМ не повинно остаточно виходити з 

ладу й давати неправильні результати;  

ефективність – врахування витрат на створення та експлуатацію АРМ.  

Типовими для готелю є АРМ, що автоматизують діяльність адміністратора 

та менеджера готелю. Такі АРМи забезпечують виконання наступних функцій: 

облік номерного фонду; облік клієнтів готелю; ведення прайс-листа з 

можливістю обліку сезонності і вихідних днів; бронювання номера; здача 

номерів (заселення, виселення, переселення); зберігання історії бронювання і 

здачі кожного номера; облік додаткових послуг та їх надання клієнтам; облік 
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типу харчування кожного клієнта в номері; ведення індивідуального рахунку 

клієнта, на якому враховуються всі надходження і списання грошових коштів 

клієнта; облік персоналу; служба покоївок: планування і контроль роботи 

персоналу в кожному номері (прибирання, зміна білизни і т.п.); формування 

звітності та вихідних документів: склад номерного фонду; наявність вільних 

номерів; статистика здачі номерів за період часу; історія здачі і бронювання 

номера; рух по особовому рахунку клієнта; звіт про надані клієнту послуги; 

рахунок клієнта на оплату; список боржників; статистичні діаграми. 

Таким чином, використання автоматизованих робочих місць у готелі (з 

відповідним програмним забезпеченням) дозволяє скоротити час виконання 

службових обов’язків менеджера та адміністратора, уникнути помилок у роботі 

та підвищити конкурентоспроможність готелю. 

 

Список використаних джерел  

1. Войнаренко М.П., Кузьміна О.М., Янчук Т.В. Інформаційні системи і 

технології в управлінні організацією: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Едельвейс 

і Ко», 2015. 497 с. 

2. Информационные системы управления гостиничными комплексами. 

URL: www.strоіmhоtel.ru/fіles/pdf/metоdоlоgy/metоd/02.pdf (дата звернення: 

30.10.2020). 

3. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: навч. посібник. Київ: 

Кондор, 2005. 408 с.  

 

Северенчук А.І. 

здобувач освітнього ступеня «Бакалавр» 

науковий керівник – Половенко Л.П., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 

З початку XXІ століття у зв’язку з розвитком інформаційних технологій 

для життя суспільства велике значення має правовий захист авторських прав у 

мережі та інформаційних системах. Як не дивно, але ця проблема все ще чітко 

не врегульована на законодавчому рівні, хоча цифрові технології з кожним 

днем заповнюють наше життя все більше і більше. 

Під захистом авторського права розуміється сукупність заходів, 

спрямованих на відновлення або визнання авторських прав і захист інтересів їх 

власників при їх порушенні. 

Виділяють два напрямки захисту авторського права, а саме – 

юрисдикційний та неюрисдикційний. 

Юрисдикційний захист – це діяльність уповноважених державних органів 

по захисту порушених чи оспорюваних суб’єктивних авторських прав. Її суть 

виражається в тому, що особа, права та законні інтереси якої порушені 

неправомірними діями, звертається за захистом до державного органу, що 

http://www.stroimhotel.ru/files/pdf/metodology/metod/02.pdf
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уповноважений здійснити відповідні заходи для відновлення порушеного права 

і зупинення правопорушення. 

Неюрисдикційний захист – передбачає дії юридичних і фізичних осіб із 

захисту своїх авторських прав на твір, які здійснюються ними самостійно без 

звертань в державні або інші компетентні органи. При цьому маються на увазі 

лише законні способи захисту, наприклад, сповіщення порушника про 

існування авторських прав і пропозицію вирішити спір шляхом переговорів [1]. 

Слід зазначити, що згідно зі ст. 1 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» [2] цим Законом охороняються, зокрема, особисті (немайнові) і 

майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та 

використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право) [3]. 

Також частина 3 статті 15 Закону закріплює за автором або особою, яка 

володіє майновими авторськими правами, виняткове право на дозвіл або 

заборону використання твору іншими особами, а пункт 9 цієї ж частини дає 

йому право дозволяти або забороняти подання своїх творів для загального 

ознайомлення публіки таким чином, що її представники можуть здійснити 

доступ до творів з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором. 

Виходячи з положень цієї статті, можна зробити висновок, що 

опублікування або поширення об’єкта авторських прав за допомогою мережі 

Інтернет підпадає під дію Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» [2] і не може здійснюватися без попереднього дозволу автора або особи, 

яка володіє майновими авторськими правами.  

Виникає питання, як захистити свої права, якщо об’єкт цих прав 

неправомірно поширений e мережі Інтернет?  

Ситуація непроста. Об’єкт авторського права опубліковується або 

поширюється через певний інтернет-ресурс, званий сайтом. Перед нами 

виникають дві проблеми. Перша полягає в тому, щоб визначити власника 

такого сайту, так як при реєстрації сайтів потрібні мінімальні дані про 

власника, при цьому немає ніяких гарантій, що надані дані є достовірними. 

Друга проблема – зафіксувати факт порушення авторського права. Одним 

із способів такої фіксації є посвідчення нотаріусом копії матеріалів, розміщених 

на сайті. Але, по-перше, не кожен нотаріус візьметься за таку справу, а по-

друге, цей матеріал може бути прибраний з сайту власником з такою ж 

легкістю, як і поставлений туди, тому шукати нотаріуса потрібно відразу ж 

після виявлення факту порушення вашого авторського права. 

Далі виникає питання про підтвердження вашого авторського права. 

Одним із доказів авторства є факт добровільної реєстрації своїх авторських 

прав, закріплений свідченням встановленого державою зразка. Державна 

реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності є найбільш дієвим і 

ймовірним способом захисту прав на результати творчої діяльності. Тому 

радимо всім авторам і розробникам ідей реєструвати результати своєї творчої 

діяльності. 

Якщо у вас є свідоцтво про реєстрацію авторського права – добре, якщо ж 

його немає, тоді необхідно забезпечити наявність першої редакції твору, на 
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якому вказано, що автором є саме ви (дата публікації повинна бути більш 

раніше, ніж дата розміщення матеріалу сайтом-порушником). 

Існують два варіанти подальших подій в боротьбі за відновлення 

порушеного права: 

1) звернутися до порушника з повідомленням про порушення вашого 

авторського права і вимогою або прибрати матеріал з сайту, або вказати ім’я 

справжнього автора; 

2) звернутися до суду з позовом про порушення авторських прав, 

проханням зобов’язати порушника припинити неправомірне використання 

об’єктів авторського права, аж до закриття сайту-порушника, з метою 

припинення порушення вашого авторського права. Можна також просити суд 

про відшкодування моральної шкоди та упущеної вигоди внаслідок 

неправомірного використання об’єкта авторських прав. Але тут слід 

враховувати, що більшість сайтів не є комерційними, а інформаційними, і не 

отримували прямого доходу від розміщення об’єкта авторського права. 

При цьому перший варіант може передувати другому, так як для 

досягнення позитивного результату справи для позивача необхідно зібрати 

максимальну кількість доказів своєї правоти. До справи слід долучити 

матеріали по претензійній роботі, листування з відповідачами, опис порушених 

прав з посиланням на сайт-порушник, вказівку на місцезнаходження 

неправомірно розміщеного об’єкта авторського права, нотаріально засвідчену 

копію матеріалу, неправомірно розміщеного на сайті відповідача з порушенням 

ваших авторських прав (вказано автором третю особу, не зазначено автора 

зовсім) на конкретну дату (при подачі позову про відшкодування моральної 

шкоди та упущеної вигоди), підтвердження вашого авторства (свідоцтво про 

реєстрацію авторського права або перша публікація матеріалу із зазначенням 

автора), дані реєстратора сайту (при подачі позову про закриття сайту з метою 

припинення порушення авторських прав). 

Це все, що зробити в ваших силах, подальше – за судом. Що стосується 

практики розгляду судами таких позовів, то статистика, на жаль, не завжди на 

стороні позивача. Виходячи з узагальнених даних, суди визнають те, що 

розміщення матеріалів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного 

споживання, є їх відтворенням у понятті Закону України «Про авторське право і 

суміжні права», у зв’язку з чим на розміщення об’єктів авторського права в 

мережі Інтернет поширюється дія статті 15 вищезазначеного Закону. Суди 

зобов’язують порушників припинити порушення авторства у 8 з 10 випадків, в 

1 з цих 8 випадків сайт-порушник зобов’язують закрити, моральну шкоду і 

упущену вигоду відшкодовують у середньому в 1 з 20 випадків. Відмовляють ж 

у задоволенні позову в основному внаслідок недоведеності позовних вимог. 

Підводячи підсумок всьому вищевикладеному, хочеться сказати, що 

законодавство про захист авторських прав не відповідає ситуації, що склалася в 

сучасному цифровому світі. Воно не може більше в повній мірі регулювати 

питання створення і використання об’єктів авторського права. А поки нового 

законодавства в цій галузі ми не маємо, потрібно намагатися максимально 

забезпечити збереження результатів своєї творчої діяльності всіма можливими 
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способами, адже, як сказав Уїнстон Черчілль, хто володіє інформацією, той 

володіє світом. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 

ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

В умовах жорсткої конкуренції кожна компанія прагне відшукати як 

зовнішні, так і внутрішні резерви, щоб підвищити ефективність своєї 

діяльності, мінімізувати витрати і при цьому бути затребуваним партнером у 

своєму діловому економічному середовищі. 

Питання розвитку внутрішньо-корпоративних технологій, які не тільки 

підтримують бізнес «на плаву», але й допомагають оптимізувати внутрішні 

процеси, скорочуючи в них ступінь участі людини, як ніколи є актуальним на 

тлі економічної нестабільності. 

Автоматизований бізнес-процес – зручний і функціональний інструмент 

для управління успішним підприємством. За допомогою зручного візуального 

інструменту можна відстежити якість ведення даних про угоди, контролювати 

повноту наповнення профілів клієнтів у базі, оцінити ефективність роботи 

співробітників і хід виконання бізнес-завдань [1]. 

Головною метою автоматизації бізнесу є підвищення соціально-

економічної ефективності підприємства шляхом цілеспрямованого 

впровадження програмних і апаратних систем, що підвищують швидкість і 

точність реалізації бізнес-процесів, мінімізують при цьому помилкові дії і 

рішення, що виникають під впливом так званого «людського фактору» [2]. 

Якщо розглядати процес автоматизації докладно, можна виділити наступні 

його особливості: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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- процес автоматизації знаходиться між процесами вдосконалення бізнес-

процесів і вдосконалення самих коштів автоматизації, забезпечуючи постійну 

їх взаємодію; 

- основна мета такої взаємодії визначається сполученням сукупності 

функцій суб’єктів бізнес-процесів і сукупності функцій програмно-апаратних 

комплексів, які виступають в ролі засобів автоматизації; 

- перед запуском процесу автоматизації розробникам та аналітикам, 

відповідальним за його виконання, надходить інформація про поточний і 

бажаний стан бізнес-процесів і засобів автоматизації, які на виході формуються 

в пропозиції і/або вимоги у вигляді моделі щодо вдосконалення бізнес-процесів 

і/або засобів автоматизації;  

- у процесі автоматизації можуть виявлятися різні проблеми, пов’язані із 

взаємодією елементів бізнес-процесу, тому цикл поліпшення і доробки засобів 

автоматизації здійснюється багаторазово: 

- важливим аспектом, що впливає на успішний результат процесу 

автоматизації, є наявність окремого блоку управління, який в найкращому 

варіанті повинен бути незалежний від блоків управління бізнес-процесами і 

засобами автоматизації, тому що незалежне управління процесом автоматизації 

дозволяє здійснювати збалансоване вдосконалення бізнес-процесів і засобів 

автоматизації. 

Як вже було сказано вище, неможливо приступити до автоматизації бізнес-

процесів без проведення їх попереднього аналізу і побудови бізнес-моделі. 

Візьмемо для прикладу рекламну агенцію Х.  

Фахівці Відділу підготовки власних акцій вибирають з узгодженої 

програми необхідні позиції по географії і формату для кожного виду рекламної 

комунікації (РК), розраховують акційні ціни по обраних позиціях і формують 

підсумковий файл – Звіт РК. 

Далі співробітники відділу підготовки власних акцій (ВПВА) передають 

файл відповідальним фахівцям відділу маркетингових комунікацій (ВМК) для 

перевірки. Кожен відповідальний фахівець ВМК перевіряє Звіт РК на 

відповідність вимогам тієї рекламної комунікації, з якої працює. У разі, якщо в 

файл з якого-небудь з рекламних комунікацій потрібно внести коригування, 

відповідальний фахівець ВМК відправляє лист з коментарями фахівцям ВПВА 

для внесення в файл необхідних виправлень. Спеціаліст ВПВА здійснює 

коригування файлу і повторює розсилку на всіх відповідальних фахівців ВМК. 

Під час дослідження бізнес-процесу (БП) «Підготовка даних до проведення 

рекламних компаній» були виявлені повторювані дії, які викликані 

необхідністю коригування файлу, переданого в роботу фахівцям ВМК. 

Проведений аналіз показав, що основна частка коригувань (80%) пов’язана 

з невідповідністю поданих даних встановленим правилам технічного і 

організаційного характеру. Щоб пройти верифікацію, файл проходить 

перевірку у фахівців обох відділів, що забирає багато часу і підвищує ризик 

недотримання регламентованих строків подання даних для запуску підготовки 

рекламного матеріалу. 
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Слід зазначити, що описаний вище процес не відповідає одному з 

принципів оптимальності – мінімізації, спрощення входів і виходів. 

Фахівці ВПВА змушені при кожній зміні робочого файлу відправляти 

виправлену версію документа відповідальним фахівцям ВМК засобами 

електронної пошти. При великому потоці одержуваної інформації фахівцеві все 

складніше її структурувати і стежити за її актуальністю. А на пошук потрібного 

файлу часто йде багато зусиль і часу. Спростити роботу фахівців з файлами в 

рамках описаного процесу можна шляхом впровадження спеціального 

програмного забезпечення, яке стане єдиним джерелом інформації, як для 

виконавців, так і для зацікавлених осіб, які контролюють процес запуску 

рекламних компаній. При необхідності відповідальний співробітник завжди 

зможе знайти в джерелі актуальний файл за акційний період, так само дане 

рішення дозволить не пересилати інформацію кожній зацікавленій особі, а 

вносити її один раз в єдиний довідник. 

Опишемо програмне забезпечення (ПЗ) що виконує чотири основні 

процеси: перевірку даних; виправлення технічної частини помилок у файлі; 

завантаження файлу в портал і оповіщення відповідальних фахівців 

ОМК. Розглянемо ці процеси докладно. 

1. Перевірка даних. У модулі перевірки даних прописані умови (Технічні 

та організаційні вимоги), яким повинен відповідати кожен завантажений файл. 

Усі помилки класифікуються і вносяться у внутрішній реєстр помилок. 

2. Автоматичне виправлення помилок. За результатами перевірки, 

інструмент аналізує помилки, які може виправити автоматично, тут мова йде 

про технічні помилки, таких як: неправильний формат значення одного з полів 

шаблону; відсутність округлення числових значень, де це необхідно; 

заповнення за замовчуванням порожніх полів і т.д. 

3. Завантаження файлу в сховище. Якщо перевірка шаблону пройшла 

успішно, наступає етап завантаження файлу в каталог і реєстрація його в базі 

даних (БД).  

4. Відправлення повідомлення. Після завантаження файлу користувачеві 

пропонується вибрати з адресної книги електронні адреси корпоративної пошти 

всіх співробітників, які могли бути зацікавлені в результаті підготовки файлу 

РК. Програма автоматично формує розсилку і відправляє повідомлення. 

Таким чином, впровадження програмного засобу автоматизації знизить час 

на обробку документів бізнес-процесу і забезпечить їх надійне зберігання, 

виключивши ризики, пов’язані з втратою, знищенням або пошкодженням 

документів. На етапі передачі і прийому в роботу документа дуже важливий 

контроль за дотриманням порядку роботи з документом: передача його 

відповідальним фахівцям і реєстрація в системі для подальшого аналізу роботи 

самих підрозділів. Описане програмне рішення підтримує функцію 

вивантаження звітів, які відображають всі вчинені дії співробітників з 

документом. Це дозволить керівникам володіти завжди актуальною 

інформацією, знати на якій стадії запуску рекламної компанії знаходиться той 

чи інший документ, тим самим контролювати процес і впливати на реагування 

співробітників на умови, що змінюються всередині організації і, як наслідок, 
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підвищити якість взаємодії підрозділів в рамках розглянутої задачі. 

Автоматизація бізнес-процесів забезпечить якісне виконання процесу на 

оптимальному рівні. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Комп’ютерні технології та інші аспекти цифрової культури змінили спосіб 

життя, роботи, розваг та навчання людей, впливаючи на побудову та розподіл 

знань та освітні потужності в усьому світі. У теперешній час кожен аспект 

нашого життя пов’язаний з інформаційними технологіями (ІТ). 

Широке та повсякчасне використання ІТ спостерігається в усьому світі, 

поширюючи свій вплив на всі галузі життя. Це значно впливає і на сферу 

освіти, щоб робить процес навчання цікавішим та ефективнішим, а за епохи 

всесвітньої пандемії та жорстких карантинних обмежень – єдиним засобом 

продовжувати освітній процес.  

Перше використання комп’ютера в освіті відбулося 1970 році. Але зараз 

комп’ютер та технології використовуються майже в усіх навчальних закладах 

світу. 

Загалом, інформаційні технології визначаються як використання 

комп’ютерів для вивчення, надсилання, отримання, зберігання та 

маніпулювання інформацією, яка широко використовується в бізнес-

організаціях, а тепер і в освітній галузі. Зараз багато систем навчання 

використовують інформаційні технології для кращого розуміння важких 

понять. 

Інформаційні технології спростили як учіння, так і навчання. 

Використання інформаційних технологій залишило позаду традиційні методи 

читання довгих нудних лекцій. За допомогою ІТ викладачі можуть створювати 

цікаві аудіо та візуальні презентації, які сприятимуть залученню студентів та 

даватимуть їм краще розуміння всіх понять. Окрім цього, така методологія 

https://softlist.ua/rishennia/rishennia-rozrobky-prohramnoho-zabezpechennia/avtomatyzatsiia-biznes-protsesiv
https://softlist.ua/rishennia/rishennia-rozrobky-prohramnoho-zabezpechennia/avtomatyzatsiia-biznes-protsesiv
https://stud.com.ua/37085/ekonomika/avtomatizatsiya_biznes_protsesiv_pidpriyemstva
https://stud.com.ua/37085/ekonomika/avtomatizatsiya_biznes_protsesiv_pidpriyemstva
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може використовувати інтерактивні заняття між студентами та викладачами. 

Всім подобається дивитися анімаційні відео. Використовуючи інформаційні 

технології, весь контент можна оцифрувати та візуалізувати, що значно 

полегшує процес навчання. 

Інформаційні технології допомагають викладачам та адміністрації 

відстежувати всіх студентів у навчальному процесі. ІТ породили різні 

інструменти та програми, які можуть використовуватися для відстеження 

успіху окремих студентів. Ця технологія також може бути корисною для 

викладачів, щоб допомогти студентам у їхніх слабких місцях та приділити їм 

додатковий час під час індивідуальних консультацій. Таким чином 

інформаційні технології можуть врятувати викладачів від старих методів 

ведення записів про студентів у журналах та записних книжках.  

Навчання за допомогою цифрових книг. Більшість вишів оцифровують  

свої бібліотечні ресурси, заохочуючи студентів до використання електронних 

книг та лекцій. Ці цифрові книги можна читати де завгодно: у кафе, в 

транспорті, вдома тощо. Крім того, це так званий «зелений» підхід, який 

відіграє важливу роль у захисті нашого довкілля, оскільки менше книг означає 

менше вирубки дерев. 

Інформаційні технології зробили освіту веселою та цікавою. Сьогодні 

майже кожен знає, як користуватися комп’ютером, планшетом та мобільним 

телефоном, та є певною мірою залежним від гаджетів. Тому варто спрямувати 

цю залежність у позитивному напрямку шляхом введення планшетів та 

смартфонів в аудиторію з метою проведення інтерактивних занять, перегляду 

відповідних відео, обміну знаннями, вирішення завдань за допомогою 

Instagram, Facebook, Telegram, Viber або інших додатків для створення 

віртуального класу. Використання цієї технології зробить освіту більш 

захопливою та цікавою як для викладачів, так і для студентів [1]. 

Інформаційні технології зробили освіту доступною для всіх студентів. 

Запровадження віртуального класу повністю витіснило традиційні методи 

роботи з аудиторією. Завдяки цьому вдосконаленню тепер студент може 

відвідувати лекції з будь-якої частини світу, все, що йому потрібно, це хороше 

підключення до Інтернету та його персональний комп’ютер. Ця технологія 

дозволяє студенту навчатися у власній зоні комфорту в будь-який час доби, 

який йому подобається. Є багато веб-сайтів, які пропонують безкоштовні 

освітні онлайн-послуги, що дозволяє студенту здобувати освіту з будь-якої 

теми, яка йому потрібна, незалежно від його віку та програми. Плюс тепер 

студенти можуть виконувати свої академічні роботи за допомогою 

електронного навчання, електронної пошти та віртуальних класів з регіонів, які 

колись були ізольованими від решти світу. 

Інформаційні технології значно полегшили доступ до досліджень та іншої 

інформації. Кілька років тому студентам доводилося проводити години в 
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бібліотеці, щоб шукати інформацію чи дані, необхідні для виконання певного 

завдання. Завдяки інформаційним технологіям вони тепер можуть отримати 

доступ до будь-якої потрібної інформації за допомогою своїх комп’ютерів або 

мобільних телефонів. Вони можуть шукати в Google та YouTube потрібну їм 

статтю, роблячи цим написання робіт всеосяжним та більш зрозумілим. 

Інформаційні технології значно полегшили групові дослідження та 

завдання. Раніше зазвичай, коли викладач просить студента провести групове 

навчання або виконати завдання у парі, це створювало плутанину, оскільки 

кожен студент має власну думку, а групові дискусії створюють загальний 

безлад. Завдяки інформаційним технологіям тепер дискусії можна проводити на 

форумах у соціальних мережах або за допомогою інструментів та програм, де 

вони можуть завантажувати свої завдання та ідеально співпрацювати один з 

одним. 

Освіта є одним з основних засобів, за допомогою якого можна отримати 

психорух, почуття єдності, аргументацію та впевненість у собі, і в цьому 

випадку інформаційні технології відіграють важливу роль. Поширення 

інформаційних технологій в розвинених та нерозвинених країнах, особливо у 

випадку колективного спілкування, відкриває нові можливості в освіті. Але з 

іншого боку, менш розвинені країни, як правило, стурбовані тим, що вони 

відстають від «інформаційної революції», особливо в освіті. Це занепокоєння 

спричиняє те, що значна частина державних коштів споживається для 

придбання новітніх видів технологій, не враховуючи підготовку до поглинання 

та використання її переваг. Країни, що розвиваються, повинні проводити таку 

політику, яка захищає їх від зовнішньоекономічних обмежень, що 

супроводжується політичними та культурними результатами. Тим часом ці 

країни повинні спробувати крокувати у напрямку своєї самостійності шляхом 

створення необхідної інфраструктури та контролю існуючих джерел [2]. 

Як бачимо, інформаційні технології відіграють важливу роль як для 

студентів, які за їх допомогою досягають кращих освітніх результатів, так і для 

викладачів, що підтримують свою актуальність та покращують свої педагогічні 

навички. 
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ВІДМІННОСТІ У ПРОЄКТУВАННІ СХОВИЩ ДАННИХ ВІД 

ПРОЄКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ 

 

Як відомо, для зберігання та опрацювання даних використовують різні 

засоби: бази даних, сховища даних, оперативні сховища даних. Проаналізуємо 

відмінності. 

Сховище даних повинно включати тільки ту інформацію, яка повинна 

використовуватися при обробці інформації та аналізу, тоді як бази даних 

повинні включати в себе докладні дані, необхідні для цілей обробки, але не 

мають відношення до управління або аналізу. 

Наведемо декілька найбільш поширених визначень бази даних. 

База даних (БД) – сукупність екземплярів різних типів записів і відношень 

між записами та елементами [1]. 

Базу даних можна визначити як сукупність взаємозв’язаних даних (прості 

чи складені типи), що зберігаються разом на одному носієві та описують якусь 

предметну область за наявності такої мінімальної надмірності, яка допускає їх 

використання оптимальним чином для одного або декількох застосувань [2]. 

Розрізняють ієрархічні, мережеві, реляційні, часові (темпоральні), 

постреляційні (об’єктно-орієнтовані), розподілені та багатовимірні бази даних. 

Використання бази даних припускає роботу з нею декількох прикладних 

програм (застосувань), що вирішують завдання різних користувачів. 

Сховище даних (СД) – це аґреґований інформаційний ресурс, що містить 

консолідовану інформацію з усієї проблемної області та використовується для 

підтримки прийняття рішень [2]. 

Виокремимо основні відмінності баз даних від сховищ даних на основі 

джерел [1-3]. 

Якщо БД невелика, вузькоспеціалізована та є кваліфікований програміст, 

здатний писати нестандартні запити, що збирають дані в масив та аналізують ці 

дані, то замість СД можна використовувати звичайну БД. Сховище же 

призначене не для програміста – ним повинен зуміти скористатися аналітик, 

керівник, людина, яка не володіє навичками написання складних запитів. 

Сучасні БД повинні оперативно обробляти невеликі обсяги даних і 

ключовим фактором є швидкість обробки. Такі оперативні промислові БД 

обробляють великий потік записів відносно невеликого розміру. Подібного 

роду системи називаються транзакційними або OLTP-системи (Online 

Transaction Processing) – системи обробки транзакцій в реальному часі, коли 

невеликі за розмірами транзакції йдуть великим потоком. Джерелом таких 

записів або ініціатором запиту до системи можуть бути, наприклад, оператори 

фронт-офісної системи або клієнти, які проводять операції через термінальні 

пристрої. 
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Для СД джерелами, як правило, є інші системи, в тому числі OLTP-

системи. «Сирі» дані збираються з неінтегрованих, оперативних і успадкованих 

систем, очищаються від помилок, агрегуються і завантажуються в сховища, 

наприклад, для побудови моделей, для підготовки звітності або передачі даних 

в інші системи. В СД дані представляються в зрозумілому бізнес-користувачам 

вигляді. Такі системи відносяться до типу OLAP (Online analytical processing). 

OLAP – це технологія комплексного багатовимірного аналізу даних, 

призначення якої надати користувачам зрозумілий і простий доступ до даних. 

Розглянемо докладніше вимоги до сховищ даних і баз даних. 

БД містять величезну кількість інформації, не потрібної для аналізу. СД 

має бути предметно-орієнтованим, тобто завантажувати в нього слід не все 

підряд, а максимально скорочений спектр обраної інформації, і 

використовувати тільки ті дані, які необхідні для вирішення поставленого 

завдання. 

СД має бути інтегрованим. Через велику кількість різних джерел, одні і ті 

ж дані, показники можуть зберігатися по-різному і мати різні формати і 

значення. Подібні невідповідності повинні усуватися програмними засобами 

автоматично. Дані повинні бути оброблені та уніфіковані таким чином, щоб 

задовольняти вимогам усього підприємства. Це може бути одним з найбільш 

трудомістких завдань при проектуванні СД. 

Для СД повинна бути забезпечена висока швидкість вилучення великого 

обсягу даних. Вона має являти собою середовище, оптимізоване таким чином, 

щоб максимально швидко отримувати готові зразки або масиви даних з дуже 

великих обсягів, при цьому виконуючи складні, довільні запити, які не 

стандартизовані, індивідуальні для кожної організації, відділу або навіть 

аналітика. Для цього необхідно відмовитися від головного принципу – 

нормалізації, тобто від дроблення таблиць на дрібні елементи з тим, щоб кожне 

значення зустрічалося в СД тільки один раз. Таким чином, СД – 

денормалізовано, і одне і те ж значення можна зустріти як в деталізованому 

вигляді, так і в агрегованому вигляді. На відміну від нормалізованої БД, для 

якої принципово важливо оперативно вибирати лише невеликі за обсягом 

порції даних, використовуючи стандартизовані запити. 

У СД необхідна підтримка внутрішньої несуперечності даних. Ця вимога 

випливає з попередніх пунктів, оскільки велика кількість джерел даних і 

денормалізована структура можуть загрожувати несуперечності всередині СД, а 

цього допускати не можна. Для забезпечення несуперечливості даних існують 

спеціальні механізми. У БД їх використання не потрібні, оскільки 

несуперечливість даних забезпечується нормалізацією. 

В оперативних БД дані обробляються за відносно невеликий період часу, 

наприклад, 1 місяць, і підтримка історичності не передбачена. Інші дані, як 

правило, архівуються, переносяться на інший сервер і в подальшому не 
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використовуються для розрахунків. У СД підтримується прив’язка до часу. 

Дані ніколи не видаляються, а зберігаються протягом 5-7 і більше років. Це 

необхідно для побудови закономірностей і прогнозів. 

Як зазначалося раніше, в БД дані змінюються, а в СД – ні. У разі зміни 

об’єкта/показника, з’являється додатковий запис. Для кожного моменту часу 

існує актуальна версія запису об’єкта/показника. Дані не модифікуються, 

оскільки це може привезти до порушення їх цілісності. Ця вимога також 

називається неруйнівна цілісність даних, повнота і достовірність. 

Відмінності між базами і сховищами даних представимо у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Порівняння баз даних і сховищ даних 

 

№ Дані в БД Дані в СД 

1 Деталізовані Узагальнено, агреговані 

2 Оновлюються довільно Оновлення регламентовано 

3 Точні в момент звернення Залежні від часу 

4 Коригуються Не коригуються 

5 Обробляється одна запис Обробляється масив 

6 Орієнтовані на додатки Орієнтовані на аналіз 

7 Не надлишкові Надлишкові 

 

Відмінності, показані вище, є однією з причин, за якими сховища даних 

створюються окремо від баз даних. Поділ двох систем забезпечує 

масштабованість рішень бізнес-аналітики, а також їх здатність швидко і 

ефективно відповідати на запити в компанії. Сховища даних дозволяють 

проводити всебічний аналіз, оскільки структури колекцій даних більш прості – 

тільки необхідна інформація зберігається та стандартизується – структури 

добре задокументовані і денормалізовані, існує менше об’єднань між наборами 

даних. 
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АРБІТРАЖ ТРАФІКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

 

Арбітраж трафіку (англ. Affiliate marketing) – це один з інструментів 

інтернет-маркетингу. Його можна віднести як метод просування бізнесу в 

мережі (веб-майстрами-партнерами), в якому партнер отримує винагороду за 

кожного відвідувача (трафік), підписника, покупця або продаж товару, за його 

допомогою. 

Терміном «партнерський маркетинг» також позначають цілу галузь, в якій 

існує ряд спеціалізованих компаній та фрілансерів, що реалізують цю саму 

форму інтернер-маркетингу. 

Даного виду маркетинг перетинається з іншими прийомами інтернет-

маркетингу, так як партнери використовують ті ж методи, що і більшість 

прямих онлайн продавців. Ці методи включають в себе: 

 пошукову оптимізацію; 

 е-mail маркетинг; 

 контекстну та банерну реклами. 

Наразі самою успішною платформою для проведення такого виду робіт є 

Facebook Ads. Соціальна мережа, яка об’єднує користувачів зі всієї планети, є 

ідеальним інструментом для пошуку цільової аудиторії на певний вид товару. 

Вісімдесят відсотків партнерських програм сьогодні використовують 

розподіл доходів або оплату за продаж (PPS) в якості методу винагороди, 

дев’ятнадцять відсотків використовують ціну за дію (CPA), а інші програми 

використовують інші методи, такі як ціна за клік (CPC) або ціна за тисячу 

показів (CPM) або переглядів (CPT). 

Партнерський маркетинг для рекламодавця є ідеальною нагодою 

автоматизувати маркетингову кампанію. Рекламодавець отримує вихід на свою 

цільову аудиторію, роботу якої виконує веб-майстер.  

Як правило, партнерські програми пропонують багатий інструментарій для 

аналітики (Google Analytics, Яндекс метрика та інші) і трекінгу рекламної 

кампанії. Рекламодавець може тестувати різні варіанти дизайну, різні типи 

трафіку і способи залучення цільової аудиторії. 

Паралельно виконанню партнерських завдань, веб-майстер може 

відслідковувати всю аналітику по трафіку на сайт, кількість кліків, заявок та 

ціну саме на ці дії. 

Правильне налаштування реклами починається з її тестування. Воно 

націлене на те, щоб виявити потенційного покупця товару партнера. Тестують 

все: креативи, текстові блоки, ефективні дні реклами, таргетинг та інші. 

Основний метод – це A/B тестування, який в свою чергу допоможе підняти 

показники ефективності. 
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Уявіть, що ви запустили проєкт. На сайті збирається певний трафік і 

проглядається якась активність. Конверсія посадкової сторінки становить 3%, 

але ви бажаєте збільшити показник ефективності до 6%. Ви припускаєте, що, 

змінивши колір СТА-кнопки з нейтрально зеленого на яскравий помаранчевий, 

зробите заклик до дії більш помітним. 

Просто змінити колір в поточній версії посадкової сторінки не можна. 

Адже ваше рішення інтуїтивне, а також ви не можете знати, чи сподобається 

воно користувачам Інтернет-ресурсу. Щоб перевірити свою гіпотезу, вам слід 

створити тестовий варіант сторінки і подивитися, чи призведе помаранчевий 

колір кнопки до збільшення конверсії і продажів. 

Таким чином, можливо перевірити усі налаштування та створити ідеальну 

рекламу. 

Після вкладення своїх коштів у просування та рекламу має відбутись те, 

заради чого взагалі все це робиться, а саме монетизація за раніше домовлені 

послуги. 

Як бачимо, арбітраж трафіку доволі складний вид заняття, він потребує 

багатьох знань, вкладення власних коштів і найголовніше набутого досвіду в 

даній сфері. 

Займатись такою роботою можна як командою, так і самому. Але якщо 

брати другий варіант потрібно бути готовим для великих грошових вкладень та 

контролю 24/7 за аналітикою. 

Звісно, головний плюс в тому, що ви продаєте не свій товар, не займаєтеся 

його закупівлею, доставкою, зберіганням.  

Головний мінус у повній відповідальності за всі свої дії, адже, неправильно 

налаштувавши рекламу, ви втрачаєте свої вкладені кошти. 
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СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ 

 

Характерною властивістю сьогодення є процеси інформатизації, що 

інтенсивно розвиваються та впроваджуються практично в усіх сферах людської 

діяльності. Вони призвели до формування нової інформаційної інфраструктури, 
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яка пов’язана з новим типом суспільних відносин та використанням цифрових 

технологій. Постійне збільшення обсягів професійних знань та високий ступінь 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій актуалізує проблему 

розробки високоякісних програмних продуктів з елементами штучного 

інтелекту, призначених для задоволення інформаційних потреб користувачів.  

Інтелектуальні системи (ІС) – це системи, що дозволяють будувати 

програми доцільної діяльності при вирішенні поставлених перед ними завдань 

на підставі конкретної ситуації, що складається на даний момент у 

навколишньому середовищі. При цьому інтелектуальні системи повинні 

зберігати працездатність при непередбачених змінах властивостей керованого 

об’єкту, цілей управління або навколишнього середовища (бути адаптивними). 

Інтелектуальна інформаційна система (ІІС) – це один з видів 

автоматизованих інформаційних систем, інколи ІІС називають системою, 

заснованою на знаннях. ІІС є комплексом програмних, лінгвістичних і логіко-

математичних засобів для реалізації основного завдання: здійснення підтримки 

діяльності людини і пошуку інформації в режимі розширеного діалогу 

природною мовою [1]. 

Робота будь-якої інтелектуальної системи передбачає обробку бази знань, 

яка складає її основу та має властивість поступово накопичувати нові знання. 

Інтелектуальні системи повинні накопичувати інформацію, узагальнювати 

її, вчитися на своїх помилках, використовуючи базу знань.  

Для ІС, орієнтованих на генерацію алгоритмів рішення задач, характерні 

наступні ознаки: розвинені комунікаційні здібності; уміння вирішувати складні, 

погано формалізовані завдання; здібність до самонавчання. 

Комунікаційні здібності ІС характеризують спосіб взаємодії кінцевого 

користувача з системою – тобто можливість формулювання довільного запиту в 

діалозі з системою. 

Складні, погано формалізовані завдання – завдання, що погано 

формалізуються та вимагають побудови оригінального, нестандартного 

алгоритму рішення, залежно від конкретної ситуації, для якої можуть бути 

характерні невизначеність і динамічність. Здібність до самонавчання – 

можливість автоматичного витягання знань для вирішення завдань з раніше 

накопиченого досвіду конкретних ситуацій. 

Оскільки в основі інтелектуальних систем, що створюються як додаток 

теорії несилової взаємодії, лежить обробка різних дій з виробленням 

адекватною цим діям реакції, то такі системи отримали назву рефлекторних (по 

аналогії з поведінкою об’єктів живої природи) [2]. 

За критерієм ступеня інтелектуалізації, який у першому наближенні може 

характеризуватися обсягом інформації, що обробляється, інтелектуальні 

системи можна поділити на: 

 системи перебору варіантів рішень згідно встановленої пріоритетності 

для наперед змодельованих ситуацій; 

 ІС, які приймають рішення за детермінованими вирішальними 

правилами без навчання; 
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 інтелектуальні системи, що реалізують алгоритми компараторного 

розпізнавання за еталонами; 

 експертні системи, що з метою прийняття ефективних рішень 

маніпулюють спеціальними знаннями, накопиченими фахівцями-експертами у 

конкретній предметній сфері знань; 

 інтелектуальні системи, що здатні самонавчатися; 

 ІС, орієнтовані на знання, що здатні утворювати та використовувати 

базу знань. 

Інтелектуальні системи, що здатні самонавчатися, можна поділити на такі 

основні класи [2]: 

1. ІС, що розв’язують задачу розпізнавання образів за апріорно- 

класифікованою навчальною матрицею (навчання з «учителем»). 

2. ІС, що реалізують алгоритми факторного кластер-аналізу. 

3. ІС, що реалізують алгоритми кластер-аналізу при незмінному словнику 

ознак і за апріорно некласифікованими навчальними матрицями, тобто за умови 

неповної апріорної інформації про функціональний стан системи (навчання без 

«учителя»). 

4. ІС, які реалізують алгоритми автоматичної класифікації за апріорно 

некласифікованими навчальними матрицями та здатні оптимізувати параметри 

словника згідно ознак розпізнавання. 

5. Відмовостійкі ІС, що здатні самостійно діагностувати свій 

функціональний стан і відновлювати свою функціональну спроможність при 

виникненні відмов.  

6. Адаптивні ІС, що здійснюють класифікаційне самонастроювання та 

самоорганізацію. 

7. ІС, що вирішують проблему градуювання, яка полягає у побудові для 

шкал з різними мірами виміру зведеної шкали, координати якої можуть бути 

обернено відображені на відповідні вихідні шкали. 

8. Сенсорні ІС, що моделюють чуттєві функції людини та базуються на 

«образному» комп’ютері, наділеному властивостями «технічного зору», усно-

мовного розпізнавання, розпізнавання пахощів тощо. 

9. Гібридні ІС, які поєднують різні алгоритми та методи автоматичної 

класифікації.  

До інтелектуальних систем, орієнтованих на знання, відносять: 

1. Системи, що ґрунтуються на інструктивних знаннях. 

2. Системи, що ґрунтуються на автоматичному доведенні теорем. 

3. Системи, що ґрунтуються на автоматичному породженні гіпотез. 

4. Системи, що ґрунтуються на доведенні за аналогією. 

5. Об’єктно-орієнтовані інтелектуальні системи. 

6. Об’єктно-логічні інтелектуальні системи, що поєднують окремі переваги 

об’єктно-орієнтованих систем з системами автоматичного доведення теорем і 

використовують об’єктно-логічні мови, фреймові логіки, логіки транзакції та 

інше. 
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Зрозуміло, що наведена класифікація не є досить повною, оскільки 

відбувається неперервне розширення номенклатури ІС як за призначенням, так 

і за принципами функціонування. 

Таким чином, областю застосування автоматизованих ІС є 

слабоформалізовані динамічні процеси (автоматична класифікація, 

ідентифікація, розпізнавання образів, керування, діагностування та інше), які 

відбуваються за умов апріорної невизначеності.  

Основні напрями досліджень у області штучного інтелекту є наступні: 

 прийняття рішень в завданнях діагностики, проєктування та інших 

подібних завданнях. Наприклад, діагностика звуження коронарних судин, 

контроль за роботою електростанції, синтез електричних ланцюгів і т.д.; 

 розробка природно-мовних інтерфейсів і машинний переклад. Основна 

складність – текст можна перекласти тільки на основі розуміння його сенсу і в 

конкретному контексті попередньої інформації; 

 розпізнавання образів. Цей напрям включає розробку методів 

представлення інформації про зорові образи. Основний підхід – опис класів 

об’єктів через певні значення головних ознак; 

 навчання та самонавчання. Накопичення та формування знань на основі 

аналізу та узагальнення даних. Простий метод – кореляційний аналіз (це 

сукупність заснованих на математичній теорії кореляції методів виявлення 

кореляційної залежності між двома випадковими ознаками або чинниками); 

 інтелектуальні роботи. Цей напрям включає вищезазначені напрями, а 

також ряд інших напрямів; 

 ігри і машинна творчість. Цей напрям включає інтелектуальні ігрові 

завдання – шашки, шахи та аналогічні ігри, а також створення комп’ютерної 

музики, віршів, казок, афоризмів тощо. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРЕВАГИ БАГАТОВИМІРНИХ БАЗ ДАНИХ 

 

Джерелом для багатовимірних баз даних послужили не сучасні технології 

баз даних, а алгебра багатовимірних матриць, яка використовувалася для 
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ручного аналізу даних з кінця XІX ст. Реляційна модель даних, яка була 

запропонована Е.Ф. Коддом у 1970 р., і за яку десять років потому він отримав 

премію Тьюринга, служить основою сучасної багатомільярдної галузі баз 

даних. 

За останні роки склалася багатовимірна модель даних, яка 

використовується, коли метою є саме аналіз даних, а не виконання 

транзакцій [1]. Технологія багатовимірних баз даних – ключовий фактор 

інтерактивного аналізу великих масивів даних з метою підтримки прийняття 

рішення. Подібні бази даних трактують дані як багатовимірні куби, що дуже 

зручно саме для їх аналізу. У загальному випадку куб дозволяє уявити тільки 

два або три виміри одночасно, але можна показувати і більше за рахунок 

вкладення одного виміру в інший. Таким чином, шляхом проєктування куба на 

двовимірний або тривимірний простір можна зменшити розмірність куба, 

агрегувавши деякі розмірності, що веде до роботи з більш комплексними 

значеннями параметрів. Наприклад, розглядаючи продажі по містах і часу, ми 

агрегуємо інформацію для кожного поєднання міста і часу [2]. 

Багатовимірною називають базу даних, в якій дані організовані не у 

вигляді безлічі пов’язаних двовимірних таблиць, як в реляційних структурах, а 

у вигляді впорядкованих багатовимірних масивів. У таких базах даних 

багатовимірність реалізується на фізичному рівні, а не емулюється реляційними 

структурами типу зірка або сніжинка, які забезпечують багатовимірність на 

логічному рівні. Математичний апарат багатовимірних систем управління 

базами даних (СУБД) був розроблений видатним американським математиком 

Доном Нельсоном у 60-х роках на замовлення міністерства оборони США. 

Більшість реальних бізнес-процесів описується безліччю показників, 

властивостей, атрибутів. Наприклад, для опису процесу продажів можуть 

знадобитися відомості про найменування товарів або їх груп, про 

постачальника і покупця, про місто, де проводилися продажі, а також про ціни, 

кількість проданих товарів і загальні суми. Крім того, для відстеження процесу 

в часі повинен бути введений в розгляд такий атрибут, як дата. 

Якщо зібрати всю цю інформацію в таблицю, то вона виявиться складною 

для візуального аналізу та осмислення. Більш того, вона може виявитися 

надмірною: якщо, наприклад, один і той же товар продавався в один і той же 

день в різних містах, то доведеться кілька разів повторити одне й те саме 

відповідно «місто – товар» із зазначенням різної суми і кількості. 

Все це перешкоджає вибору з такої таблиці корисної інформації. Зазначені 

проблеми виникають з однієї простої причини: в «плоскій» таблиці 

зберігаються багатовимірні за своєю природою дані. У багатовимірних СУБД 

інформація є логічно цілісною. Це вже не просто набори рядкових і числових 

значень, які в разі реляційної моделі потрібно отримувати з різних таблиць, а 

цілісні структури типу «кому, що, і в якій кількості було продано на даний 

момент часу». 

Перевагами багатовимірних баз даних, по-перше, є пошук і вибір даних 

здійснюється значно швидше, ніж в реляційних базах, оскільки багатовимірна 

база даних денормалізована і містить заздалегідь обчислені агрегати; по-друге, 
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простіша процедура вбудовування функцій у багатовимірну модель даних; по-

третє, вартість підтримки багатовимірної бази даних в середньому нижче, ніж у 

реляційної. Недоліки багатовимірних баз даних можна назвати: складність 

зміни структури даних, неефективне використання пам’яті [3]. 

Багатовимірні моделі даних мають три важливих області застосування, 

пов’язаних з проблематикою аналізу даних: сховища даних інтегрують для 

аналізу інформації з декількох джерел на підприємстві; системи оперативної 

аналітичної обробки (оnlіne аnаlytіcаl prоcessіng – ОLАP) дозволяють 

оперативно отримати відповіді на запити, що охоплюють великі обсяги даних в 

пошуках загальних тенденцій; додатки вибору даних служать для виявлення 

знань за рахунок напівавтоматичного пошуку раніше невідомих шаблонів і 

зв’язків у базах даних. 

Найбільш комерційно успішними з відомих програмних продуктів, 

заснованих на багатовимірних технологіях, є СУБД UnіVerse компанії Rоcket 

Sоftwаre і СУБД jBАSE однойменної компанії jBАSE Іnternаtіоnаl [3]. 

Отже, багатовимірна модель даних лежить в основі побудови 

багатовимірних кубів, які більш наочно, ніж сукупність нормалізованих 

таблиць реляційної моделі, відображають структуру даних, яку зазвичай уявляє 

лише адміністратор бази даних. У деяких випадках використання системи 

управління багатовимірними базами даних дозволяє значно зменшити 

тривалість пошуку в багатовимірному сховищі, забезпечуючи виконання 

аналітичних запитів в режимі часу близькому до реального. Незважаючи на те, 

що багатовимірні бази даних з’явилися практично одночасно з реляційними, їх 

інтенсивне впровадження почалося тільки на початку 1990-х у зв’язку з 

розвитком ОLАP-технологій. 
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СМАРТ-МІСТО: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

 

Цифрове суспільство – суспільство, яке створюється внаслідок 

індустріальної революції на базі інформаційно-комунікаційних технологій та на 

базі інформації, що охоплює знання людей. 

Цифрова економіка – це тип економіки, де ключовими факторами та 

засобами виробництва є цифрові дані (бінарні, інформаційні тощо) та мережеві 

транзакції, а також їх використання як ресурсу, що дає змогу істотно збільшити 

ефективність та продуктивність діяльності та цінність для отриманих продуктів 

та послуг [1]. 

Цифрове суспільство соціально трансформується з метою допомогти 

індивідам та спільнотам використовувати знання та ідеї, що допомагає людям 

втілити їх потенціал та реалізувати їх прагнення, додає великих можливостей 

людському інтелекту та створює ресурси, що змінюють спосіб суспільного 

життя [2]. 

Останнім часом ми часто зустрічаємо термін «смарт-місто». Його 

використовують у різних значеннях: «розумне місто», «комфортне місто», чи 

навіть «місто інновацій».  

Смарт-місто або розумне місто – це концепція, в основі якої лежить місто, 

що використовує різноманітні інформаційні технології задля більш 

ефективного функціонування та відповідності потребам його жителів [3]. 

Мета створення «розумного міста» – покращення та спрощення управління 

містом, благоустрій міського середовища задля безпеки та підвищення якості 

життя жителів міста [4].  

Сучасні інформаційні технології вирішують в «розумному місті» три 

основні завдання:  

 забезпечують швидкі комунікаційні канали передачі інформації; 

 здійснюють збір та передачу необхідних даних службам управління 

міським господарством; 

 виконують роль засобу зворотного зв’язку між адміністрацією міста та 

його жителями. 

Саме ХХІ століття сформувало цифрове суспільство. Адже нині 

створюється багато електронних альтернатив офлайн-послугам, створюється 

все більше комфортних умов для життя людей. Наприклад, значні зміни 

відбулися у транспортній інфраструктурі: 

 онлайн оплата проїзду у громадському транспорті  з використанням 

валідаторів, що приймають оплату карткою або пільгову картку місцевого 

жителя. Є екологічною, адже ви не використовуєте паперовий квиток; 
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 електронні додатки, де можна дивитись, як скоро прибуде той чи інший 

транспорт; 

 можливість придбати онлайн-квитки на поїзд, літак, автобус; 

 «на борту» транспортного засобу працює Wi-Fi, встановлено камери 

внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження; 

 мобільні додатки, в яких можна відслідковувати ДТП, світлофори, 

затори та інші дорожні пригоди, що береже час. 

Зміни цифрового покоління торкнулися й сфери безпеки життя: 

 кнопки екстреного реагування (правоохоронці швидко реагують і 

прибувають на місця подій); 

 надходять швидкі SMS-повідомлення про надзвичайні ситуації. 

Також нагальною проблемою є екологія. Адже саме з генерацією нових 

технологій, з’являється багато відходів, що призводять до глобальних 

катастроф. 

Саме тому професія еколога, нині дуже популярна професія, тому що нові 

технології потребують нових способів утилізації відходів, збереження зелених 

насаджень, економії енергії та зменшення викидів газів у навколишнє 

середовище. У зв’язку з цим створюються різні способи зберегти нашу планету: 

 сонячні батареї, що перетворюють енергію сонця у тепло, світло; 

 заохочення використовувати електромобілі (у багатьох містах є 

міністанції електрозаправки, що є безкоштовними); 

 безконтактна оплата поступово витісняє паперові гроші, що збереже 

багато дерев; 

 вулиці стали максимально освітлені за рахунок оснащення LED-

лампами з датчиками руху, які значно економлять державні кошти та запаси 

енергії Землі. 

Головні переваги LED-ламп вуличного, дорожнього (магістрального) 

освітлення [5]: 

Економічність. У порівнянні з традиційними світловими джерелами 

зовнішні LED-світильники дозволяють економити до 80% електроенергії. В 

умовах постійного подорожчання вартості енергоносіїв – це дуже вигідна 

інвестиція. 

Довговічність. Термін використання світлодіодних становить від 40 до 50 

тис. год. Підключення пристроїв тільки в нічний період збільшує тривалість їх 

роботи. Рівень потужності залишається на такому ж рівні протягом усього 

терміну експлуатації. 

Екологічність. Вуличні дорожні ліхтарі не потребують спеціальних умов 

утилізації, оскільки у їх виробництві не використовуються шкідливі речовини 

(ртуть, важкі метали). 

Ніяке розумне місто не можна уявити без точок доступу Wі-Fi та розеток 

для зарядки мобільних пристроїв, ноутбуків та іншої техніки. 

Тому у Вінниці, наприклад, сучасні алеї оснащені ліхтарями з розетками та 

USB-портами. А будь-який заклад харчування, ТРЦ, державні установи та 

лікарні мають свій Wі-Fі, адже нині це необхідність, а не новинка. 
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Період вимушеного карантину в умовах світової пандемії коронавірусу 

спровокував до винаходу нових технологій, наприклад: 

 безконтактне меню у закладах харчування (сканування QR-коду, що 

спрощує роботу офіціантів та надає ширші можливості для вибору); 

 майже в усіх магазинах, ТРЦ, заправках, банках, на пошті є термінал для 

оплати карткою або телефоном/годинником з NFC-датчиком; 

 багато установ для зменшення черг запровадили електронні черги, а 

заклади харчування та магазини зробили доставку додому безкоштовною, що 

також економить час людей та сприяє зменшенню черг; 

 все більше приватних підприємців перевели свій бізнес на онлайн 

платформу, що значно спрощує вибір того чи іншого товару, адже у людей є 

багато часу на вибір; 

 додаток «Дія» спрощує наше життя, адже якщо документи забули, не 

при собі, то у цьому додатку їх можуть офіційно переглянути. 

Але є й такі винаходи, які поки що викликають подив, але можливо у 

найближчий час вони стануть розповсюджені: 

 безпілотне таксі (за кермом їде не людина, а ним керує бортовий 

комп’ютер); 

 електронне відслідковування черг у магазині; 

 супермаркети, в яких не потрібно розраховуватись, адже камера 

розпізнає вас по обличчю і потім надсилає вам рахунок, чи автоматично зчитує 

дані з вашої банківської карти. 

Отже, можна зазначити, що усі технології, що характеризують смарт-місто, 

місто майбутнього – спрямовані на спрощення нашого життя, адже усі 

винаходи бережуть наш час, наші кошти та нашу Землю. Сподіваємось, що у 

майбутньому винайдуть ще комфортніші умови для життя суспільства. 
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