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І. В. Алексюк
Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова
Національного авіаційного університету

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ
РЕЧОВИН У МІСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ

Для розробки заходів, спрямованих на усунення негативних
наслідків втручання людини в навколишнє природне середови-
ще і поліпшення екологічної ситуації, необхідне застосування
методів оптимізації природокористування з одержанням достат-
ньої кількості продукції при одночасному збереженні довкілля
та організація екологічного моніторингу. Актуальність і невід-
кладність вирішення проблем моніторингових досліджень поля-
гають в тому, що хоча й існує низка відомчих систем спостере-
ження за станом довкілля, але вони не зведені в єдиний
комплекс і не можуть ефективно виконувати узагальнюючу фу-
нкцію оцінки стану і рівня використання ресурсів, з тим щоб
прогнозувати зміни і розробляти рекомендації для прийняття
управлінських рішень щодо оптимізації господарської діяльнос-
ті і природокористування.

Інформаційна система контролю викидів шкідливих речовин у
міське водосховище впроваджується для спостереження, збиран-
ня, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації
про стан водних ресурсів, прогнозування його змін і розроблення
обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобі-
гання негативним змінам якості води та для зниження показників
концентрації шкідливих речовин, що перевищують гранично до-
пустиму концентрацію (ГДК).

Метою досліджень є розробка структури системи контролю
викидів шкідливих речовин у міське водосховище, формалізація
процесу вироблення рекомендацій щодо покращення якості вод-
них ресурсів водосховища та реалізація програмного комплексу
інформаційної системи.

Структура запропонованої системи складається із ПЕОМ для
завантаження програмного забезпечення в мережу технологічних
контролерів, відображення параметрів процесів забруднення, ви-
ведення команд управління технологічним процесом і ведення
архіву даних; концентратора, призначеного для збору інформації
з нижніх рівнів системи і для зв’язку з операторською станцією;
контролера для обробки одержуваної інформації та автоматично-
го контролю технологічних процесів без втручання оператора;
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підсистеми передачі даних, що здійснює двосторонній зв’язок у
системі; станції моніторингу з датчиками, призначеної для вимі-
ру концентрацій шкідливих речовин у міському водосховищі.

У випадку перевищення шкідливими речовинами ГДК кіль-
кість реагенту для покращення якості води системою визначаєть-
ся в два етапи: розрахунок відсоткового відхилення від ГДК і ви-
значення маси реагентів для їх нейтралізації залежно від
лінгвістичної оцінки, яка характеризує величину цього відхилен-
ня. Програмний комплекс системи реалізований засобами сере-
довища програмування MicrosoftVisualStudio 2010 і промислової
системи керування базами даних MS SQL Server.

Перевагами даної системи є те, що при вимірюваннях врахо-
вуються повні дані про окислюваність, вміст азоту (амонію, ніт-
ратів, нітритів), загальний солевміст, концентрації аніонів (хло-
риди, сульфати, фосфати) і катіонів. Однією із ключових переваг
є забезпечення системою контролю якості води, який ґрунтується
на побудові комп’ютерних мереж оперативного збирання, оброб-
лення та передавання даних від великої кількості віддалених я
розподілених на великій території об’єктів, а також використання
датчиків для отримання характеристик станів об’єктів монітори-
нгу і експрес-аналізаторів забруднення води.

О. А. Алісова
Харківський національний університет будівництва
та архітектури

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Спеціалістам, які працюють у галузі виробництва та реалізації
лікарських засобів, потрібна оперативна, об’єктивна та достовір-
на інформація щодо стану фармацевтичного ринку. Ця інформа-
ція має значний обсяг і динамічність. Її зміни стосуються всіх
сфер діяльності: нормативної, наукової та комерційної. Виходячи
з цього, створення інформаційних систем у фармації є актуаль-
ним.

Серед основних напрямів розвитку сучасних інформаційних
технологій у розвитку фармацевтичного бізнесу можна назвати:

— автоматизація документообігу;
— комунікації;
— управління технологією фармацевтичного виробництва;
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— автоматизація бухгалтерського обліку, і планування;
— розробка систем прийняття рішень;
— автоматизація банківських операцій;
— створення автоматизованих робочих місць.
Системи, які були впроваджені у фармацевтичну практику за

останні 5 років, можна умовно класифікувати на кілька груп: за
наповненням, місцем використання, напрямком діяльності та ка-
тегоріями споживачів.

За наповненням системи підрозділяються на бази даних лікар-
ських засобів, які містять інформацію про широкий асортимент
препаратів, вузькопрофільні системи, які призначені для викори-
стання фахівцями окремих спеціальностей, або містять інформа-
цію про обмежене коло хімічних сполук, лікарських рослин,
окремі групи лікарських препаратів.

За місцем використання системи підрозділяються на ті, що
функціонують в умовах аптеки та в умовах фармацевтичних
підприємств, які здійснюють виробництво та оптову реаліза-
цію ліків. Ці види діяльності пов’язані зі здійсненням складсь-
кого обліку товарів і їх руху. Такі системи дозволяють відслід-
ковувати торгові операції з постачальниками та покупцями
товару, зберігати та обчислювати його цінові та кількісні хара-
ктеристики.

За напрямком діяльності — це фармакоекономічні системи,
які містять, окрім інформації про властивості лікарських засобів,
їх маркетингові характеристики, допомагають здійснювати фар-
макоекономічні дослідження та сприяють прийняттю рішень про
призначення курсу лікування з огляду на його вартість. До цієї ж
групи відносяться інформаційні маркетингові системи та систе-
ми, які сприяють оптимізації лікарняної допомоги в умовах стра-
хової медицини. До спеціальних систем відносяться і експертні
системи, які використовуються у фармації. Вони є прикладом за-
стосування принципів штучного інтелекту.

Актуальною є розробка та впровадження експертних систем з
питань взаємодії лікарських засобів. Закордонний досвід свідчить
про широке розповсюдження таких систем і їх вдале використан-
ня саме в аптеках.

Таким чином, незважаючи на велику кількість інформаційних
систем, що знайшли використання у фармацевтичній галузі, є
проблеми, які залишаються не вирішеними. По-перше, існуючі
системи недостатньо повно відповідають сучасним запитам фахі-
вців у наданні оперативної та достовірної інформації. По-друге,
недостатньо використовуються у фармації можливості експерт-
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них систем, які сприяють обґрунтованому прийняттю рішень на
різних рівнях управління. Саме тому вивчення інформаційних
потреб фахівців фармацевтичної галузі та створення на основі
цих даних інформаційно-маркетингових та експертних систем є
актуальним.

М. В. Андрійчук
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет іменв Вадима Гетьмана»

АЛГОРИТМІЧНА ТОРГІВЛЯ
НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ

Механічна торговельна система (МТС, автоматична торгове-
льна система, торговий робот) — це програма, яка здійснює
аналіз інформації, що надходить з ринку, і здійснює операції з
цінними паперами на основі закладеного в ній алгоритму. Як
прави-ло, механічна система використовує інструменти техніч-
ного ана-лізу. Але в даний час найперспективнішими вважають-
ся роботи на основі нейронних мереж, які використовують
складний математичний апарат — можливості такої програми
набагато ширше.

Запорукою стабільного заробітку на фондовій біржі є розроб-
ка та втілення торгової стратегії. Варто зазначити, що торгових
стратегій існує безліч, так як будь-який успішний трейдер, що
має намір плідно працювати на ринку довгий проміжок часу,
здійснює торгові операції, ґрунтуючись на власній торговій стра-
тегії. 

Одним з найоптимальніших способів тестування нової тор-
гової стратегії є торгівля на демонстраційному рахунку. Даний
спосіб тестування найбільш підходить для починаючих трейде-
рів, що дозволяє оцінити поведінку стратегії в режимі реального
часу.

Однією з найважливіших проблем є вибір мови програмуван-
ня. На сьогоднішній день у наявності є безліч варіантів, але по-
трібно обрати найоптимальнішу.

Для втілення нашої задумки потрібно створити блок-схему,
щоб чіткіше зрозуміти, що нам потрібно.

Перетворюємо наш алгоритм у програмний код.
Показуємо нашу готову програму та всі її можливості
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Г. І. Андрощук
Національна академія природоохоронного та курортного
будівництва, м. Сімферополь

МОДЕЛЮВАННЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
У БАНКІВСЬКОМУ КРЕДИТУВАННІ ЗАСОБАМИ ІНЖЕНЕРІЇ

КВАНТІВ ЗНАНЬ

Щодо багатокритеріальної задачі формалізації та алгоритміза-
ції процесу комп’ютерної підтримки прийняття рішень у банків-
ській справі кредитування за умов невизначеності найбільш ефе-
ктивними виявляються засоби інженерії квантів знань (ІКЗ)
[1, 2]. Прийняття рішень у банківській сфері кредитування вима-
гає комп’ютерної підтримки у зв’язку з певною невизначеністю,
що виникає від неповноти, обмеженості і неточності знань про
кредитні відносини з клієнтом та його кредитоспроможність.
Знанняорієнтована підтримка рішень суттєво підвищує їх якість
та ефективність.

У даній роботі застосовано достовірні (точні) кванти знань
(tk-знання) за умов відповідної t-невизначеності та модель )zΦ(ˆ
неформального багатокритеріального оцінювання ефективності
комплексу цільових рішень допZz∈ˆ  щодо кредитування (С1) чи
не кредитування (С2) позичальника:

( ) ( )( )jВtzKQz ,,ˆˆ КМВРФ Э= , ,...,s,j 21= . (1)

У формулі (1) )zΦ(ˆ  — операторне відображення залежності
між «входом» і «виходом» моделі оцінювання; Q  — оператор для
реалізації відображення; )z(K ˆЭ  — ризик (імовірність) помилково-
го рішення ẑ  як значення зовнішнього критерію )z(K ˆЭ  для оці-
нювання корисності двох цільових рішень { }21,ˆ CCz = ; jB  — кор-
теж параметрів, що характеризують структуру і логіку t-
квантової мережі виводу рішень (t-КМВР). Саме t-КМВР вико-
нує роль кредитної бази tk-знань (БtkЗ) як системи імплікативних
або функціональних закономірностей банківського бізнесу і за-
безпечує дедуктивний вивід цільових рішення С1 і С2. Отже,
об’єктами прийняття рішень (ОПР) є вектори ознак ОПР , які
описують кредитні відносини, що виникають між банком і пози-
чальником, тобто засновками на вході t-КМВР для причинно-
наслідкового виводу цільових висновків С1, С2 на її виході з ура-
хуванням можливих проміжних висновків.
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Задача спочатку полягає в індуктивному синтезі БtkЗ≡ tКМВР
на основі навчання комп’ютера на заданих експертами сценарних
прикладах навчаючих знань (СПНЗ). Далі за вектором спостере-
жень ОПР дедуктивно виводяться { }21,ˆ CCz =  з оцінками ризику.
Отже, формально задача інтелектуальної підтримки прийняття
рішень при банківському кредитуванні клієнтів має вигляд:

( )[ ]zQz
Zzрац ˆminargˆ

ˆ
Ф

∈
= , (2)

де рацẑ  — раціональний результат розв’язку задачі (2) структур-
но-параметричної ідентифікації моделі )zΦ(ˆ  (1) засобами ІКЗ,
викладеними в роботах [1, 2], у вигляді цільових рішень С1 і С2,
що приймаються з мінімальним ризиком )zK(ˆ  їх хибності.
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Ю. П. Бабенко
Одеський національний політехнічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОТИВНИКА ІС НА ОСНОВІ
ОРІЄНТОВАНОГО ГРАФА

У даний час в науковому світі ведеться активна робота з ма-
тематичного моделювання терористичних організацій та інших
типів кримінальних груп. Так, в [1] представлена загальна графо-
ва модель довільної групи противника зі строго обґрунтованим
урахуванням ієрархії цієї групи за допомогою зваженого неорієн-
тованого графа. Окремі індивідууми представляються в такій мо-
делі у вигляді вузлів (вершин), пари яких з’єднуються ребром
при існуванні певної взаємозв’язку між відповідними членами
даної групи. Введення значень ваги для вершин і ребер відбува-
ється при максимальному використанні апріорної інформації про
модельований противника і має визначальне значення у пропоно-
ваній моделі.
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Метою даної роботи є розробка графовой моделі супротивни-
ка, що дозволить відмовитися від використання зваженого графа
і призведе до спрощення її побудови та аналізу. Для досягнення
мети були вирішені завдання: побудови орієнтованого графа, що
відбиває інформаційні зв’язки деякої угруповання; представлен-
ня вихідного графа в максимально простому і зручному вигляді
для його аналізу завдяки алгоритмам розбивки графа на класи ек-
вівалентності і порядку; розробки алгоритмів для автоматизації
зазначених процесів.

Традиційно графова моделі супротивника служать для вирі-
шення наступних завдань:

1) визначення членів супротивника, блокування (ліквідацію)
яких реально можливо здійснити, при цьому блокування призве-
де до розпаду організації супротивника на кілька непов’язаних
між собою частин; 2) виділення в організації супротивника таких
зв’язків між його членами, руйнування яких призводить до роз-
паду угруповання на окремі частини, непов’язані між собою, що
очевидно значно обмежить можливості діяльності розглянутої
кримінальної структури.

На мові графів сформульовані завдання будуть формулювати-
ся таким чином: необхідно визначити безліч вузлів (задача 1), ре-
бер (задача 2) видалення яких призведе до збільшення кількості
компонент зв’язності графа.

Уявімо модель супротивника орієнтованим графом. Зрозумі-
ло, що чим більше членів має кримінальна група, тим більше
зв’язків (для графа ребер) виникає між ними і тим більше склад-
ну структуру матиме граф, моделюючий таку групу. Тому, для
вирішення поставлених завдань принципово важливу роль буде
грати укладання графа. Граф розбивається на класи еквівалент-
ності (сильно пов’язані підграфи) і порядку [2]. Впорядкування
графа починається з розбиття його на класи порядку. Як відомо,
розбиттю на класи порядку піддаються тільки ті орграфи, які не
мають контурів. Представлений у роботі алгоритм виділення кла-
сів порядку дозволяє виявити контури. Якщо їх немає, то аналіз
отриманої структури дозволяє вирішити першу або/і другу зада-
чу. Якщо ж контури виявлені, то це свідчить про наявність силь-
но пов’язаних подграфов, тобто про наявність підгруп всередині
групи противника. У цьому випадку перш за все необхідно зро-
бити розбивку на класи еквівалентності, а потім кожен з отрима-
них класів прийняти за вершину нового орграфа. Класи еквівале-
нтності визначаються, використовуючи матрицю суміжності
графа або побудови кореневих дерев з корінням у вершині i, де i
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— представник даного класу. Аналіз класів еквівалентності і
зв’язків між ними являє собою ще одну задачу по блокуванню,
ліквідації підгрупи або впровадження в неї інформаторів.

 Хоча кількісну оцінку понесених втрат супротивника за
отриманою графовой моделі зробити не можна, це не применшує
її достоїнств, оскільки запропонована модель відображає повною
мірою (звичайно виходячи з апріорної інформації, яку надалі мо-
жна уточнювати) структуру передбачуваної організації і дає мо-
жливість планувати контрзаходи щодо ослаблення її діяльності.
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Баталко М. П.
Національний технічний університет України «КПІ»

МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ВИКОРИСТАННЯ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА НА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ

Сучасне суспільство не може уявити собі світ без автомобілів
та інших засобів транспорту, які працюють на бензині. Проте всім
відомо негативний вплив на середовище їхня дія, для цього вико-
нується пошук і впровадження замінники традиційному паливу,
які б змоги в повній мірі задовольнити потреби суспільства.

Перехід на нові енергоносії супроводжується різними ризика-
ми і складнощами, які потребують додаткових досліджень. Од-
ним із варіантів є використання водневого палива. Але його го-
ловним недоліком є висока ціна виготовлення, через відсутність
водню в чистому виді, для його відокремлення потрібно затрати-
ти додаткову енергію. Також існує пересторога щодо масового
використання водневого палива, оскільки це може призвести до
негативних наслідків, оскільки його витік у закритих або мало
провітрював приміщеннях може спровокувати вибух.

Енергозбереження та енергоефективність набувають особли-
вої актуальності для загального підвищення економічної ефекти-
вності транспорту, зменшення його негативного впливу на на-
вколишнє середовище, забезпечення високих соціальних стан-
дартів транспортних послуг.
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Загалом транспорт, як і деякі інші галузі економіки, все ще
має багато успадкованих від колишнього СРСР проблем, таких як
нераціональна структура та висока енергомісткість. І вирішувати
проблеми потрібно з переоснащення та переобладнання всього
транспортного комплексу.

В економіко-фінансовій сфері дуже гострим є такі проблеми,
як цінова нестабільність і недосконалість системи ціноутворення
на енергоносії, що не дає змоги акумулювати інвестиційні кошти
на транспортних підприємствах, а також високі кредитно-
банківські ставки та складність отримання середньо- і довготер-
мінових кредитів для здійснення технологічного оновлення та за-
купівлі високотехнологічного обладнання.

Науково-технічні проблеми — значна частка низько ефектив-
ної техніки та обладнання, що використовується на транспорті,
загальний низький рівень застосування передових світових дося-
гнень науки та техніки, обмеженість у використанні сучасних
енергоефективних транспортних засобів та енергозберігаючих
технологій перевезення, порушення технічних регламентів екс-
плуатації, відсутність необхідних приладів і технічних засобів
регулювання енерговикористання.

Потрібно поставити за мету на основі запровадження ком-
плексу науково-технічних, інтитуційно-правових і економічно-
фінансових заходів здійснити значне зниження питомих втрат
всіх видів енергоресурсів, забезпечити високі темпи викорис-
тання резервів енергозбереження та широко запровадити аль-
тернативні види палива у всіх підгалузях транспортного ком-
плексу

До пріоритетних завдань можна віднести такі:
1. Забезпечення структурної перебудови транспортної інфра-

структури у відповідності з потребами розвитку виробництва та
соціальної сфери.

2. Технічна і технологічна модернізація основних виробничих
фондів транспорту на основі досягнень науково-технічного про-
гресу.

3. Розширення використання нетрадиційних і відновлюваль-
них джерел енергії й альтернативних палив на пересувних і ста-
ціонарних об’єктах.

У світі існує достатньо потенційних відновлювальних джерел
енергії, але кожне з них має свої технічні проблеми. Проаналізу-
вавши динаміку використання альтернативного палива в Україні,
за рахунок використання інформаційних технологій можна оці-
нити, якою має бути пропорція альтернативного палива у частці
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від загального, для того щоб у певний період більшість палива
стала б альтернативною.

О. Блінов
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ

Питання кредитного портфелю є дуже актуальним у даний пе-
ріод часу. Актуальність зумовлена тим, що Україна як раз відно-
влюється після світової економічної кризи, а кредитний порфель
— це один з індикаторів відновлення національної економіки.

Серед традиційних видів банківської діяльності надання кре-
дитів — основна операція, що забезпечує їх прибутковість і ста-
більність існування. Видаючи кредити фізичним і юридичним
особам, банк формує свій кредитний портфель.

Кредитний портфель — це сукупність залишків заборгованос-
ті за основним боргом за активними кредитними операціями на
певну дату.

Серед традиційних видів банківської діяльності надання кре-
дитів — основна операція, що забезпечує їх прибутковість і ста-
більність існування. Видаючи кредити фізичним та юридичним
особам, банк формує свій кредитний портфель.

Існують різні класифікації кредитного портфеля, серед яких
можна зустріти поділ портфеля на валовий (сукупний обсяг
виданих банком кредитів на певний момент часу) і чистий (ва-
ловий портфель за вирахуванням суми резервів на можливі
втрати з позик).
Нейтральний кредитний портфель характеризується відно-

сно низькими показниками ризику, але, в той же час, і низьки-
ми показниками прибутковості, а ризикований кредитний
портфель має підвищений рівень прибутковості, але й значний
рівень ризику.
Оптимальний кредитний портфель найточніше відповідає по

складу і структурі кредитної та маркетинговій політиці банку і
його плану стратегічного розвитку.
Збалансований кредитний портфель — це портфель банківсь-

ких кредитів, який за своєю структурою і фінансовим характери-
стикам лежить у точці найефективнішого вирішення дилеми «ри-
зик—дохідність». Оптимальний портфель не завжди збігається зі
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збалансованим: на певних етапах своєї діяльності банк може на
шкоду збалансованості кредитного портфеля здійснювати видачу
кредитів з меншою прибутковістю і з великим ризиком. Робиться
це звичайно з метою зміцнення конкурентної позиції, завоювання
нових ніш на ринку,залучення нових клієнтів.

Аналіз кредитного портфеля
Здійснюючи кредитні операції, банк прагне не тільки до їх

об’ємному зростанню, але й до підвищення якості кредитного
портфеля. Таким чином, для ефективного управління кредитним
портфелем необхідний його аналіз за різними кількісними та які-
сними характеристиками як у цілому по банку, так і по його
структурних підрозділах.

Кількісний аналіз передбачає вивчення складу і структури
кредитного портфеля банку в динаміці (за кілька років, на квар-
тальні дати звітного року) по ряду кількісних економічних крите-
ріїв, до яких відносять:

— осяг і структуру кредитних вкладень за видами;
— сруктуру кредитних вкладень за групами кредитоотриму-

вачів;
— трміни кредитів;
— соєчасність погашення наданих кредитів;
— глузеву приналежність;
— вди валют;
— ціну кредитування (рівень процентних ставок).
Такий аналіз дозволяє виявити кращі сфери кредитних вкла-

день, тенденції розвитку, в тому числі щодо повернення кредитів
та їх прибутковості.

Предметна область, що досліджується, має деякі специфічні
характеристики:

— вликий об’єм даних;
— частина даних є первинними, а частина — вторинними.
Основними функціональними задачами предметної області є:
1. введення багаторівневої системи нормативно-довідкової

інформації;
2. уведення великої кількості однотипних даних.
Економічною сутність вирішення даної задачі є аналіз кредит-

ного портфелю комерційного банку.
Предметна область має забезпечувати:
1. достовірність;
2. передбачуваність;
3. можливість перевірки (на емпіричному матеріалі);
4. можливість формалізації.
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О. Блінов
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

МЕТОД МУРАШИНИХ КОЛОНІЙ У МОДЕЛЮВАННІ

Мурашині алгоритми серйозно досліджуються європейськими
вченими із середини 1990-х років. На сьогоднішній день вже
отримано гарні результати для оптимізації таких складних комбі-
наторних задач, як задача комівояжера, задача оптимізації марш-
рутів вантажівок, задача розфарбування графа, квадратична зада-
ча про призначення, задача оптимізації сіткових графіків, задача
календарного планування і т. ін. Особливо ефективні мурашині
алгоритми при динамічній оптимізації процесів у розподілених
нестаціонарних системах, наприклад, трафіків у телекомуніка-
ційних мережах.

Метод мурашиних колоній заснований на взаємодії кількох
мурах і використовується для вирішення різних оптимізаційних
задач.

Методи мурахи (Ant algorithms), або оптимізація за принципом
мурашиної колонії, мають специфічні особливості, властиві мура-
хам, і використовують їх для орієнтації у фізичному просторі. При-
рода пропонує різні методики для оптимізації деяких процесів. Ме-
тоди мурашиних колоній особливо цікаві тому, що їх можна
використовувати для вирішення не тільки статичних, але й динамі-
чних задач, наприклад, задач маршрутизації в мінливих мережах.

Базова ідея методу мурашиних колоній полягає у вирішенні
оптимізаційної задачі шляхом застосування непрямого зв’язку
між автономними мурахаами.

У методі мурашиних колоній передбачається, що навколишнє
середовище являє собою закриту двовимірну мережу — групу
вузлів, з’єднаних за допомогою граней. Кожна грань має вагу, що
позначається як відстань між двома вузлами, з’єднаними нею.
Граф — двонаправлений, тому мураха може подорожувати по
грані в будь-якому напрямку.

Мураха забезпечується набором простих правил, які дозволя-
ють йому вибирати шлях у графі. Він підтримує список табу tList
— список вузлів, які він уже відвідав. Таким чином, мураха по-
винен проходити через кожний вузол тільки один раз.

Вузли в списку «поточної подорожі» tList розташовуються в
тому порядку, у якому мураха відвідував їх. Пізніше список ви-
користовується для визначення довжини шляху між вузлами.
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Справжня мураха під час переміщення по шляху залишає за
собою деяку кількість феромону. У методі мурашиних колоній
мураха залишає феромон на гранях мережі після завершення по-
дорожі.
Метод мурашиних колоній заснований на взаємодії кількох

мурах (програмних агентів, що є членами великої колонії) і вико-
ристовується для вирішення різних оптимізаційних задач. Агенти
спільно вирішують проблему й допомагають іншим агентам у
подальшій оптимізації розв’язку. Базова ідея методу мурашиних
колоній полягає у вирішенні оптимізаційної задачі шляхом засто-
сування непрямого зв’язку між автономними агентами.

У методі мурашиних колоній передбачається, що навколишнє
середовище являє собою закриту двовимірну мережу — групу
вузлів, з’єднаних за допомогою граней. Кожна грань має вагу, що
позначається як відстань між двома вузлами, з’єднаними нею.
Граф — двонаправлений, тому агент може подорожувати по гра-
ні в будь-якому напрямку.

Метод мурашиних колоній виконується в такій послідовності
кроків.
Крок 1. Задати параметри методу.
Крок 2. Ініціалізація методу. Створення популяції агентів.
Крок 3. Рух агентів. Якщо агент ще не закінчив шлях, тобто не

відвідав всі вузли мережі, для визначення наступної грані шляху
використовується формула:
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Крок 4. Пройдений агентом шлях відображається, коли агент

відвідає всі вузли мережі.
Крок 5. Перевірка на досягнення оптимального результату.
Крок 6. Повторний запуск.
Крок 7. Кінець. Визначається кращий шлях, що і є розв’язком.
Отже, суть методу мурашиних колоній полягає у знаходженні

найвигіднішого маршруту, що проходить через вказані міста хоча
б по одному разу. В умовах завдання вказуються критерій вигід-
ності маршруту (найкоротший, найдешевший, сукупний критерій
тощо) і відповідні матриці відстаней, вартості тощо. Зазвичай
вказується, що маршрут повинен проходити через кожне місто
тільки один раз, в такому разі вибір здійснюється серед гамільто-
нових циклів.
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О. Блінов
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ДЛЯ ОБРАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Проблема подання знань, зобов’язана своїм виникненням проце-
сам, що відбуваються у розвитку комп’ютерної техніки і дослі-
дженнях по штучному інтелекту (ШІ) протягом останніх десятиліть,
а саме появі і досить широкому поширенню систем, які називають
системами, заснованими на знаннях. Це насамперед інтелектуальні
інформаційно-пошукові і експертні системи. Термін «знання» набу-
ває в ШІ специфічного змісту, пов’язаного з певною формою по-
дання інформації в ЕОМ, однак об’єктом уваги дослідників ШІ є і
знання у звичайному сенсі. Формування бази знань інтелектуальної
системи (ІС) передбачає розробку знакових структур, що дозволя-
ють фіксувати знання з області, для роботи в якій призначається си-
стема, і забезпечити виконання необхідних операцій з ними. Побу-
дова ІС припускає також ті або інші способи одержання знань, які
повинні бути представлені в даній системі. Це можуть бути способи
одержання знань із книг і інших текстів, що використовуються у
даній області, а також у ході певним чином організованої комуніка-
ції із професіоналами (експертами) у сфері, де буде застосовуватися
система. Розв’язання такого роду завдань (які називаються завдан-
нями подання і придбання знань) виявилося пов’язаним з питання-
ми про те, як взагалі влаштоване знання, із чого воно складається і
які механізми його функціонування, які існують види знання, яку
роль грає неявне знання в комунікації і мисленні, що являють собою
когнітивні структури індивіда і логічні механізми міркувань, — а
також з безліччю інших питань щодо знання. Оскільки робота по
створенню ІС усвідомлюється сьогодні як у значній мірі робота зі
знаннями, саме поняття знання займає значне місце в рефлексії до-
слідників ШІ над своєю діяльністю. Подібно тому, як відносно мис-
лення і інтелекту багато теоретиків ШІ не обмежувалися лише вла-
сне питаннями їхнього моделювання в комп’ютерних системах, але
й розвивали погляди на мислення і інтелект як такі, вони не обме-
жуються сьогодні і власне питаннями побудови баз знань ІС, але
нерідко розглядають і загальніші проблеми знання. Існують спроби
побудови формальної теорії знання, що могла б бути використана у
ШІ і робототехніці, загальної концепції знання, що узгодиться із
практикою ШІ. Іноді побудова такого роду теорій розглядається як
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справа майбутнього, що має, однак, велике значення для розробки
систем, заснованих на знаннях. Спроби дослідників ШІ дати відпо-
відь на питання про те, що таке знання, які його складові, як воно
організовано і яким чином «працює», мають нерідко мало загально-
го з відповідями, які пропонують на ці ж питання академічна епі-
стемологія і соціологія знання, і зазнають критики з боку представ-
ників цих дисциплін. Більше того, деякі філософи схиляються до
думки, що так як велика кількість таких спроб не здатні задоволь-
нити скільки-небудь вимогливі філософські смаки і навряд чи мо-
жуть бути захищені як загальні твердження про знання або концеп-
цій знання, їх взагалі не варто брати до уваги. Проте існуючі в
ШІ підходи до знання, концептуальний апарат і термінологія не
можуть не робити впливу на розвиток філософсько-епістемологіч-
них досліджень. Уже з’явилося багато робіт, що апелюють до моде-
лей подання знань в ІС, що пропонують новий погляд на структуру
людських знань, обумовлений розрізненням знань і даних у
комп’ю-терних системах, і ми можемо спостерігати, як подібні тен-
денції підсилюються по мірі зростання ролі комп’ютера в нашому
житті.

Разом із поширенням досягнень в області штучного інтелекту,
підсилюються намагання науковців використовувати вже розробле-
ні технології ШІ, а також винаходити нові спеціально для області
освіти. Застосування інтелектуальних розробок для навчання і ви-
кладання набуває свого власного дослідницького напрямку із відпо-
відними специфічними для цієї області проблемами. Створюються
наукові співтовариства, що займаються дослідженням освітніх про-
цесів і застосуванням технологій ШІ для створення комп’ютерних
систем навчання. Класично дослідження ШІ намагаються пояснити
і зрозуміти людський розум, щоб змоделювати його роботу на
комп’ютері для вирішення задач у певній предметній області, нато-
мість штучний інтелект у навчанні людини робить ще більший ви-
клик дослідникам ШІ, тому що ставить так би мовити подвійну ви-
могу інтелектуальній системі: по-перше, «розумітися» у предметній
області і, по-друге, «розумітися» на навчанні людини. Таким чином,
проблема моделювання людських міркувань підсилюється ще скла-
днішою проблемою навчання людини.

Можна виділити дві основні лінії робіт із штучного інтелекту.
Перша пов’язана з удосконалюванням самих машин, з підвищен-
ням «інтелектуальності» штучних систем. Друга — із завданням
оптимізації спільної роботи «штучного інтелекту» і власне інте-
лектуальних можливостей людини. Це завдання тісно пов’язане з
лінгвістикою, психологією.



22

Для обрання найоптимальнішого автомобілю потрібно виок-
ремити певні фактори, як приклад: надійність, швидкість, безпе-
чність, потужність, вартість. Кожному з цих факторів приділяєть-
ся конкретна вага, для майбутнього модулювання і обрання
оптимального варіанту.

Забезпечення взаємодії з ЕОМ природною мовою (ПМ) є най-
важливішим завданням досліджень у штучному інтелекті. Бази
даних, пакети прикладних програм і експертні системи, засновані
на ШІ, вимагають оснащення їхнім гнучким інтерфейсом для чи-
сленних користувачів, що не бажають спілкуватися з комп’юте-
ром штучною мовою. У той час як багато фундаментальних про-
блем в області обробки ПМ ще не вирішені, прикладні системи
можуть оснащуватися інтерфейсом, що розуміє ПМ при певних
обмеженнях.

О. О. Бондарчук
Одеський політехнічний національний університет

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗШОВНОГО КЛОНУВАННЯ

На сьогоднішній час в області роботи з зображеннями існує
проблема вставки частини одного зображення в інше так, щоб
неозброєним оком було непомітно (відсутність швів). І цю про-
блему можна вирішити за допомогою рівняння Пуассона з крайо-
вими умовами Діріхле. Такий вид перетворення називається без-
шовним клонуванням.

У даному питанні планується реалізувати алгоритм безшовно-
го клонування, який базується на диференціальному рівнянні Пу-
ассона, а також провести експеримент на перевірку правильності
та якості виконаної роботи, тобто наскільки непомітними будуть
шви при проведенні клонування частини зображення. Для цього
скористаємося середовищем програмування MATLAB, тому що в
ній відносно просто проводити різні маніпуляції з матричними та
іншими видами даних.

Проблема безшовного клонування є актуальною на сьогодні-
шній час і має велике майбутнє. Зрозумівши, як вирішує це пи-
тання рівняння Пуассона, ми надалі можемо з легкістю виявляти
різні фальсифікації, пов’язані з локальної вставкою частини од-
ного зображення в інше.

Розробку алгоритму планується почати з повного аналізу рів-
няння Пуассона, вивчити всі цого варіанти рішення. Потім у се-
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редовищі програмування MATLAB почати написання самого ко-
ду реалізації методу безшовного клонування. На кінець плану-
ється провести кілька експериментів із зображеннями для переві-
рки того, чи є наш алгоритм універсальним і чи дає він добрий
результат для будь-яких зображень.
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Я. І. Бочарнікова
Національний технічний університет України «КПІ»

МОДЕЛЮВАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
НА РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

З кожним роком у світі з’являються нові хвороби, для ліку-
вання та профілактики яких фармацевтична індустрія випускає
лікарські засоби. Впродовж циклу існування препарату змінюєть-
ся і його ціна, максимум якої припадає на період його впрова-
дження на ринок і патентний захист. Після закінчення патентного
захисту, фармацевтичні компанії купують ліцензії на виробниц-
тво даних препаратів, оскільки вони не витрачають кошти на
розробку і клінічні випробування, то ціна препаратів має знижу-
ватися. Дійсно, ця ціна є нижчою, ніж ціна оригінального препа-
рату, але вона не є однаковою для всіх країн.

Так, наприклад, ціна на один і той же самий препарат в двох
сусідніх країнах може відрізнятися на 15—20 %. Але вона ціна
залежить не лише від собівартості препарату, а й від націнок, що
встановлюються посередниками перед тим, як лікарський засіб
отримає кінцевий споживач через аптеку або медичний заклад.
Таким чином, невід’ємною є роль держави у регулюванні ціни на
ринку лікарських засобів, держава повинна регулювати діяль-
ність не лише виробників і дистриб’юторів, а й аптек.
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Політика держави, перш за все, має бути спрямована на забез-
печення благополуччя суспільства. Ціна на лікарські засоби, по-
перше, має бути доступною для громадян — доступне медичне
забезпечення, по-друге, має бути прийнятною для агентів, що за-
ймаються продажем лікарських засобів. Метою регулювання є
досягнення балансу.

Проте регулювання ціни має свої обмеження: неможливо ре-
гулювати ціну прямими методами, адже це не лише є неринковим
методом, а й засобом тиску на учасників ринку. Тобто, регулю-
вання необхідно проводити обачно.

Зараз в Україні використовується механізм встановлення гра-
ничного рівня оптово-відпускних цін, який вказує максимальну
націнку у відсотках до початкової ціни, проте він використову-
ється лише для деяких препаратів. Іншим засобом регулювання
планується зробити механізм референтного (порівняльного) ці-
ноутворення, що базується на порівняні цін, на визначений пере-
лік препаратів в Україні, з цінами в країнах, які схожі з нашою за
певними економічними показниками. Недоліком останнього є те,
що в більшості випадків його використання призведе до підви-
щення середнього рівня цін.

Актуальним є моделювання регуляторної політики держави,
яка б могла врахувати особливості фармацевтичного ринку. Для
цього можна використати досвід інших країн, зокрема Іспанії,
Болгарії, Німеччини.

Тому доцільним є створення системи підтримки прийняття рі-
шень (СППР) для державних органів, яка б на основі поточного
стану ринку та статистики щодо стану здоров’я населення, допомо-
гла б визначити групу захворювань і відповідну групу препаратів,
ціни на які необхідно регулювати в даний відрізок часу, та обрати
механізми регулювання, які є доцільними у даному випадку. Якщо
буде обрано референтне ціноутворення, то за наявності необхідних
економічних показників держав, які є потенційною базою для порі-
внянь, можна буде визначити базову ціну для обраної групи лікар-
ських засобів. Застосування такої СППР не гарантує, що рішення
державних органів буде відповідати вказівкам даної системи, оскі-
льки потрібно враховувати людський фактор, що є невід’ємною ча-
стиною процесу регулювання, проте подібна СППР може визначити
напрям, у якому потрібно діяти державним органам.

Отже, моделювання регуляторної політики держави на ринку
лікарських засобів дозволить збалансувати ціни на даному ринку.
Цим самим держава виконає свою роль у створенні сприятливих
умов для забезпечення населення доступними ліками.
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КОМЕРЦІЙНІ УГОДИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

В сучасних умовах вибір теми обумовлено її актуальністю.
Особливу важливість комерційні угоди набувають в умовах вітчи-
зняного фондового ринку, який, по суті, є таким, що розвивається і
має обмежену кількість пропонованих для інвесторів ліквідних фі-
нансових інструментів. При цьому економічний потенціал вітчиз-
няного фондового ринку великий, оскільки саме він дозволяє ре-
гулювати нормальний розвиток економіки шляхом створення
ефективного механізму трансформації тимчасово вільних фінансо-
вих коштів. Фондовий ринок відображає співвідношення попиту і
пропозиції на фінансові активи та є вдалим балансом прямих і
опосередкованих відносин між учасниками ринку.

Мета роботи полягає в розробці емпірично прийнятних моде-
лей оцінки діяльності трейдерів з точки зору їх здатності ефекти-
вного управління ризиковим капіталом інвесторів.

Об’єктом дослідження є фондовий ринок України.
Предметом дослідження є процес управління капіталом на ри-

нку цінних паперів.
Методами дослідження є методи лінійного програмування, лі-

нійна регресія, використання середовища MS Excel для розробки
моделі раціонального управління капіталом та отримання зако-
номірностей, що виникають на фондовому ринку.

Переваги даної розробки полягають в тому, що її використан-
ня дозволяє визначати прибуток трейдера залежно від кон’юнк-
тури фондового ринку.

Основні складнощі в побудові моделі арбітражного ціноут-
ворення полягають у визначенні необхідної кількості чинників,
що впливають на прибутковість акції. Інша складність полягає в
тому, що значення важливості чинників з часом може змінюва-
тися, що позбавляє модель прогностичних властивостей. На-
ступна проблема моделі арбітражного ціноутворення — це ви-
бір ключових чинників, використання для цих цілей
експертних оцінок, може привести до зменшення описових
властивостей моделі.

Побудова моделі пов’язана з певним суб’єктивізмом: які чин-
ники вибрати, який має бути критерій включення чинника в під-
сумкову модель, всі ці проблеми інвестор вирішує самостійно.
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У роботі здійснено побудову та реалізаціюя інвестиційної так-
тики — чистий арбітраж (модель арбітражного ціноутворення з
урахуванням часу). Ця модель дає рекомендації трейдеру щодо
очікуваних прибутків або збитків при застосуванні тактики чис-
того арбітражу, а отже рекомендацію щодо покупки ф’ючерсного
контракту або гри за допомогою тактики чистого арбітражу. Ар-
бітраж — це використання тимчасової різниці ринкових цін для
одержання прибутку шляхом переміщення фінансових коштів з
одного ринку на інший. З економічної точки зору значення арбіт-
ражних угод полягає у виправленні неправильно скоригованих
цін на цінні папери.

Для визначення стратегії поведінки трейдера розглянуто ви-
падок проведення операції арбітражу з ф’ючерсними контракта-
ми від 1,5 до 4,5 місяців, оскільки, дані контракти є найбільш лі-
квідними.

За даними, що отримані у результаті роботи моделі арбітраж-
ного ціноутворення з урахуванням часу, можна зробити наступні
висновки: при збільшенні терміну операції, доходність прямого
арбітражу не зростає на експериментально взятому проміжку ча-
су; операція чистого арбітражу з ближніми контрактами вигідні-
ше з точки зору дохідності та менш ризикована, ніж аналогічна з
ф’ючерсними контрактами.

Література

1. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики //
Фазис. — 1998. — С. 324.

2. АРТ-арбитражная модель ценообразования. Режим доступу:
http://www.e-mastertrade.ru/ru/main/index/id39.asp.

Л. В. Василевська
Житомирський військовий інститут
ім. С. П. Корольова Національного авіаційного університету

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ
ДАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Проблема наукового аналізу медичних даних з кожним днем
стає все більш актуальною, оскільки питання, що виникають у лі-
карів при прийнятті правильного рішення, стають все складні-
шими. Знайти ці рішення можна лише після обробки й аналізу
достатньо великих інформаційних масивів. Від впорядкованості
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інформаційних потоків залежать чіткість функціонування меди-
цини в цілому як галузі та ефективність управління нею.

Метою дослідження є розробка інформаційної системи стати-
стичного аналізу територіального медичного об’єднання (ТМО).
Завданням дослідження було: аналіз методологічної бази медич-
ної статистики в Україні; розробка структурної схеми та визна-
чення завдань інформаційної системи статистичного аналізу
ТМО; розробка моделі прогнозування та оптимізації за результа-
тами статистичних досліджень; реалізація програмного комплек-
су системи та перевірка адекватності побудованих моделей.

Автоматизація медичних закладів — це створення єдиного ін-
формаційного простору, що, дозволяє створювати автоматизовані
робочі місця лікарів, організовувати роботу відділу медичної ста-
тистики, створювати бази даних, вести електронні історії хвороб і
об’єднувати в єдине ціле всі лікувальні, діагностичні, адміністра-
тивні, господарські та фінансові процеси. Розроблена система до-
зволяє заповнювати електронні амбулаторні карти і історії хво-
роби, складати звіти і вести медичну статистику. Основними
функціями інформаційної системи статистичного аналізу ТМО є:
створення комп’ютерного регістру хворих; збір та аналіз інфор-
мації про надання спеціалізованої допомоги хворим на амбулато-
рному рівні; збір та аналіз статистичної інформації; впроваджен-
ня та поширення ефективних сучасних технологій прогнозування
рівня захворюваності.

У дослідженні було побудовано модель оптимізації ліжкового
фонду. Процес моделювання складається з таких етапів: групу-
вання даних за ознакою; дослідження моделі регресії залежності
кількості ліжко-місць від кількості хворих та періоду лікування;
оптимізація наявного ліжкового фонду, потреби у ліжко-місцях
та вартості лікування.

Для визначення ступеня ефективності управління застосовують
деякий аналітичний вираз, який включає в себе вимоги, що став-
ляться до системи. Він називається критерієм оптимальності:

min)( ⎯→⎯−ММ *
м ;

365ПМб )/( ііу ⋅=  ; (1)

365НМБ е ⋅⋅= * ,
де Мм > Мб; Мм — можлива кількість місць; Мб — бажана кіль-
кість місць; уі — кількість хворих; Пі — кількість днів перебу-
вання; М — кількість місць; eH  — ціна одного дня перебування.



28

Програмний комплекс системи було реалізовано на мові висо-
кого рівня C#. Переваги впровадження системи: використання
електронних медичних протоколів; можливість оцінки ефектив-
ності лікування; зменшення вірогідності медичних помилок; на-
явність інформації для планування, аналізу ефективності та оп-
тимізації використання ресурсів; оптимізація ліжкового фонду на
основі запропонованих моделей.

А. П. Васильченко
Національна академія природоохоронного
та курортного будівництва, м. Сімферополь

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ
ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Одна з найскладніших проблем системи управління — перед-
бачити майбутнє і віднайти ефективні рішення в умовах невизна-
ченості. Прогнозування є одним з інструментів мінімізації неви-
значеності [2]. Кількісне прогнозування неможливе без викорис-
тання систематичної інформації про якісні й кількісні характери-
стики розвитку предмета чи явища в перспективі.

На базі статистичної інформації Державного комітету стати-
стики України (розділ Тваринництво) за 1993—2010 роки побу-
довано регресійні моделі залежності приростів показників «Ви-
робництво основних видів продукції тваринництва» за рік
(зокрема, 1y  — м’ясо (у живій вазі), тис. т та 2y  — яйця від
птиці, млн шт.) від приростів факторів «Поголів’я худоби та
птиці на 1 січня». Результати можна використовувати як для
прогнозування на поточний рік, так і для підтримки прийняття
рішень в управлінні галуззю. Інформація за 2011 рік задіяна для
верифікації (ретроспективного оцінювання) прогнозу, за 2012
рік — для прогнозування.

Для зменшення автокореляції в рядах динаміки показників
використовується перехід до приростів (різниць) [1, 2]. Цей
метод дозволяє усунути лінійний тренд. Оскільки в розгляну-
тих показниках тренди здебільшого параболічні, перехід до
приростів перетворює їх на лінійні. Таким чином, автокореля-
ція усувається не повністю і залишається проблема мультико-
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лінеарності. Для побудови моделі лінійної регресії в умовах
мультиколінеарності застосовано метод головних компонент
[2, 3].

Ознакову множину X  складають: 1x  — велика рогата худоба,
тис. голів (для моделювання 1y  — за винятком корів), 2x  — сви-
ні, тис. голів, 3x  — вівці та кози, тис. голів, 4x  — птиця, млн го-
лів; ix∆  — приріст i -ї ознаки; iz  — стандартизоване значення
приросту i -ї ознаки; jG  — компоненти. Для оцінки параметрів
моделей застосовані засоби Excel та Mathcad. Для 1y  модель має
вигляд:

( )
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Головна компонента 1G  об’єднує стандартизовані значення
приростів усіх ознак з додатніми коефіцієнтами, тобто приріст
поголів’я худоби та птиці усіх видів позитивно впливає на
приріст виробництва м’яса. Аналізуючи співвідношення кое-
фіцієнтів при iz , можна побачити, що найбільша залежність —
від 1-го фактору, далі йдуть фактори з номерами 4, 3, 2. Про-
гноз 1y  на 2011 рік дорівнює 2138,8 тис. т., відносна похибка
склала 0,2 %. Таким чином, модель можна рекомендувати для
використання. Прогноз на 2012 рік становить 2166,3 тис. т.
Прогнозується зростання виробництва м’яса, проте прирости
зменшуються, що є підставою для прогнозування подальшого
зниження.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ
МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Необхідність інформатизації вищої школи зумовлена двома
глобальними причинами. Перша — вищі навчальні заклади
(ВНЗ) почали жити за законами бізнесу: заробляти самостійно, як
наслідок, розглядати студентів у якості клієнтів. У найближчому
майбутньому демографічна ситуація в нашій країні змусить їх
вступити у жорстку конкуренцію, і переможе той, хто надасть
більш якісні послуги. А використання інформаційних технологій
— один з засобів підвищення якості.

Друга причина — подолання освітньої нерівності шляхом ор-
ганізації дистанційної освіти. Дослідження ООН показують: роз-
рив у доступі до такого базового соціального сервісу, як освіта,
для населення великих міст і малих населених пунктів збільшу-
ється.

Впровадження ІТ у вузах чітко поділяєтьсяна два види: авто-
матизація адміністративного керування та власне інформатизація
навчального процесу.

На сьогоднішній день розвиток інтернет-технологій вносить нові
переваги в розробку управління навчальним процесом систем.

Як показує практика, процес інформатизації вузу проходить у
кілька етапів і практично завжди починається із автоматизації
роботи деканатів.

Зважаючи на сказане, стає зрозумілим, що наскільки якісно
буде зроблено перший крок, настільки успішним буде автомати-
зація університету та всіх його структурних підрозділів.

Об’єктом дослідження є створення інформаційної підсистеми
менеджменту інституту (факультету). На першому етапі спроек-
товано інформаційнезабезпечення для розв’язування задач обліку
відвідування занять студента та успішності в університеті.

Досліджено актуальність реалізації цієї задачі, вказано основ-
ні переваги застосування баз даних (БД), описана функціональна
структура предметної області, вхідні і вихідні повідомлення, ос-
новні процедури перетворення даних.

Використано теорію проектування баз даних та інформацій-
них систем, зокрема методику «сутність—зв’язок», та реляційний
підхід до проектування БД. Розроблено iнфологiчну модель
предметної області та спроектовано даталогiчну модель бази да-
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них. Обґрунтовано вибір, здійснено реалізацію за допомогою-
СУБД Microsoft Office Access, зокремадано її опис, описана стру-
ктура БД у термінах мови опису даних і виконаний контрольний
приклад, реалізовано запити до БД.

Спроектована база даних повинна видавати оперативну інфор-
мацію з стану відвідування та аналізу успішності студентів групи, в
якій вони навчаються та інституту, про викладачів і предмети, які
вони ведуть, про кількість студентів та якість навчання тощо.

Упровадження підсистеми обліку відвідування і успішності
студентів інституту (факультету) є невід’ємною складовою моде-
рнізації системи менеджменту ВНЗ на базі ІТ-технологій.

А. О. Волкова
Одеський національний політехнічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ
В СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

З нестримним розвитком інформаційних технологій, потуж-
них комп’ютерів, технологій мережевих і нейронних обчислень
та інформаційних систем захист інформації є стає все більше ак-
туальною задачею. Йдеться про методи і засоби, що забезпечу-
ють цілісність, конфіденційність і доступність інформації в умо-
вах впливу на неї загроз природного або штучного характеру,
реалізація яких може призвести до завдання збитків власникам
або користувачам інформації.

Оскільки методи захисту інформації досі набувають розвитку
в інформаційних системах, то це свідчить, що на даний момент
вирішення цієї задачі ще не достатнє та є потреба в побудові
більш стійких і криптографічних алгоритмів.

Чимале значення мають криптографічні алгоритми з викорис-
танням математичного апарату еліптичних кривих. Вони вима-
гають менших затрат ресурсів для забезпечення досить високого
та надійного захисту інформації. Властивості еліптичних кривих
дали змогу використовувати їх у криптографії. Еліптична крип-
тографія є саме тим розділом криптографії, який пояснює асиме-
тричні криптосистеми, засновані на еліптичних кривих над кін-
цевими полями. Основна перевага еліптичної криптографії
полягає в тому, що на сьогоднішній день невідомо субекспонен-
ціальних алгоритмів для вирішення задачі дискретного логариф-
мування в групах точок еліптичних кривих.
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Використання еліптичних кривих для створення криптосистем
було незалежно запропоновано Нілом Коблиц (англ.) і Віктором
Міллером (англ.) в 1985 році. Еліптичні криві над скінченими по-
лями утворюють скінчені групи, на яких (навіть для кривих до-
сить великих розмірів) легко визначити арифметичні операції.
Раніше у криптографії працювали з мультиплікативними групами
над деякими скінченими полями. За своїми властивостями еліп-
тичні криві дещо нагадують ці групи, але їхня перевага полягає в
тому, що існує більша свобода вибору еліптичної кривої, ніж ви-
бору скінченого поля. Крім того, еліптичні криптосистеми забез-
печують кращий захист інформації [1].

Криптографія в широкому сенсі заснована на складності рі-
шення деяких математичних задач. Не враховуючи вже відомі
криптографічні слабкі криві, говоримо, що стійкість криптографії
еліптичних кривих сьогодні оцінюється як експоненційна. Скла-
дність атаки на ключ у цьому випадку експоненціально пов’язана
з довжиною ключа, тобто наростає дуже швидко й для деякої до-
вжини ключа атака стає практично нереальною. Криптосистеми з
відкритим ключем, такі як алгоритм RSA ми вважаємо безпечни-
ми тому, що складно розкласти складене число на прості множ-
ники. При використанні алгоритмів на власне еліптичних кривих
розуміється, що не існує субекспоненціальних алгоритмів для
вирішення задачі дискретного логарифмування в групах їх точок,
і при цьому всьому порядок групи точок еліптичної кривої ви-
значає складність завдання. Виявляється, що для досягнення та-
кого ж рівня безпеки збереження та передачі інформації, подіб-
ному RSA потрібні групи менших порядків, що зменшує витрати
на зберігання та передачу інформації [2].

Отже, як підсумок можна сказати, що власне створення засо-
бів захисту інформації на основі еліптичних кривих для крипто-
графічних застосувань є актуальною проблемою, яку потрібно
вивчати та розвивати. Реалізація вирішення цієї проблеми підні-
ме захист інформації на новий рівень.
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ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПО ТЕМІ ВТРАТА
ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ПРИ ЙОГО СТИСНЕНІ

Використання зображень і відеоінформації в сучасному світі
стрімко зростає. Тут і різні системи моніторингу, спостереження,
технічного зору, відеотелефонії, реєструючі і передаючі величез-
ні обсяги відеоданих, і різні автономні системи, які приймають
рішення на основі аналізу відеоінформації, і персоналізоване те-
левізійне мовлення, і поліграфія зі значно збільшеним об’ємом
ілюстрації в друкованій продукції, і медицина, і Інтернет, і багато
інших напрямків.

Усі методи компресії поділяються на два види: методи стис-
нення без втрат інформації і з втратами. При стисненні з втрата-
ми виконується пошук даних, що мало впливають на загальний
зміст стисливої інформації, і їх видалення із загального потоку.

 Одним з алгоритмів, що використовуються в даному випадку,
є алгоритм архівації зображення JPEG.

Основним етапом роботи алгоритму є дискретне косинусне
перетворення (ДКП), що представляє собою різновид перетво-
рення Фур’є.

У ДКП картинка розглядається як сукупність просторових
хвиль, для яких осі X і Y проводяться паралельно поздовжній і
поперечній осях картинки, а по осі Z відкладається значення ко-
льору відповідного пікселя зображення.

За допомогою дискретного косинусного перетворення алго-
ритм стиснення JPEG здійснює перехід від подання картинки у
вигляді сукупності просторових хвиль до її спектральної інтер-
претації. Кожна просторова хвиля розкладається на множину га-
рмонік, і найменш значущі з них відкидаються. Від кількості ре-
шти гармонік залежить ступінь стиснення зображення. ДКП
перетворить отриману на попередньому етапі робочу матрицю в
матрицю частотних коефіцієнтів відповідного розміру. У матриці
коефіцієнтів високочастотні елементи концентруються в лівому
верхньому куті, а низькочастотні — в правому нижньому. Біль-
шість графічних образів на екрані комп’ютера складається з ни-
зькочастотної інформації, тому високочастотні елементи отрима-
ної матриці можна відкинути.

Висока ефективність стиснення, яку дає цей алгоритм, засно-
вана на тому факті, що в матриці частотних коефіцієнтів, що



34

утворюється з вихідної матриці після дискретного косинусного
перетворення, низькочастотні компоненти розташовані ближче
до лівого верхнього кута, а високочастотні — внизу справа. Це
важливо тому, що більшість графічних образів на екрані
комп’ютера складається з низькочастотної інформації, так що ви-
сокочастотні компоненти матриці можна безболісно викинути.
«Викидання» виконується шляхом округлення частотних коефі-
цієнтів. Після округлення відмінні від нуля значення низькочас-
тотних компонент залишаються, головним чином, в лівому верх-
ньому куті матриці. Округлена матриця значень кодується з
урахуванням повторів нулів. У результаті графічний образ стис-
кається більш ніж на 90 %, втрачаючи дуже небагато в якості зо-
браження тільки на етапі округлення.

Таким чином, актуальність дипломної роботи, зумовлена:
— необхідністю кількісної оцінки втрати інформації при стис-

ненні зображень методом архівації JPEG за допомогою ДКП;
— необхідністю розробки методики оцінки якості стиснутих

зображень.
У зв’язку з цим, метою роботи є:
1. Розробка методики оцінки якості алгоритмів стиснення і

стиснутих зображень.
2. Якісний аналіз ефективності стиснення різних видів цифро-

вих зображень за допомогою різних версій алгоритму JPEG.
3. Розробка програмного забезпечення для стиснення зобра-

ження.

Ю. Ю. Гомон
Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НЕПРОПРІЄТАРНОГО
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА МАЛИХ І СЕРЕДНІХ

ПІДПРИЄМСТВАХ

У сучасних умовах розвитку малого та середнього бізнесу,
зумовлених достатньо нестабільною політичною та економічною
ситуацією в Україні, для невеликих підприємств зріст капіталь-
них витрат може призвести або до роботи підприємства у збиток,
або навіть до повної зупинки господарської діяльності.

Для ефективного ведення бізнесу підприємству можуть зна-
добитися автоматизовані логістичні та облікові системи, інфор-
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маційно-консультаційні бази, офісні та службові програми, опе-
раційні системи тощо. Зазвичай, пропрієтарні рішення цих сис-
тем достатньо дорогі як у придбанні, так і в наступному оновлен-
ні та обслуговуванні придбаного програмного забезпечення.
Іноді навіть при нагальної необхідності впровадження таких сис-
тем їх вартість не дозволяє підприємствам придбати необхідну
кількість копій або змінити наявні на більш сучасні та функціо-
налні версії або зовсім відмовляється від таких інвестицій. Тому
для малого та середнього бізнесу ефективнішим рішенням буде
впровадження непропрієтарних рішень, що мають відносно мен-
шу порівняно з пропрієтарним програмним забезпеченням вар-
тість. Окрім зниження собівартості, вільний доступ до коду цього
програмного забезпечення робить непропрієтарні рішення більш
гнучкими та легкими у налаштуванні під конкретний бізнес,
менш вибагливими до рівня апаратної підтримки, а також більш
безпечними з боку зовнішніх загроз для системи.

Особливе місце у розробці програмного забезпечення такого
виду займають облачні (cloud) технології. Концепція «cloud» пе-
редбачає користування сервісами, розміщеними на віддалених
серверах — без завантаження (як, наприклад, SaaS) чи
з частковим завантаженням цих сервісів на комп’ютер користу-
вача (як DaaS) та ін. — за певну абонентську плату або зовсім без
неї. Ці рішення мають наступні переваги:

• значно нижча вартість порівняно з локальними системами;
• апаратна та територіальна незалежність;
• висока обчислювальна продуктивність та ефективність;
• постійна підтримка та оновлення ПЗ та ін.
Тим не менш, наявність певних недоліків цих рішень зумов-

лює поки що доволі низькі темпи зростання впровадження не-
пропрієтарних систем на підприємствах, а саме:

• відсутність алгоритмів шифрування достатнього рівня без-
пеки для зберігання даних на віддаленому сервері;

• складність налаштування системи під конкретний бізнес тощо.
Враховуючи динаміку розвитку мережевих технологій і масш-

табності можливостей віддалених сховищ даних, підприємствам
слід проаналізувати поточний стан і можливості cloud-технологій
як засобу підвищення ефективності ведення господарської діяль-
ності. Саме ті підприємства, які своєчасно зрозуміють перспекти-
ви інноваційних рішень для свого бізнесу та почнуть активно
впроваджувати їх у свою діяльність, отримають перевагу над ін-
шими гравцями ринку. «Інновація відрізняє лідера від послідов-
ника» (С. Джобс).
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DATAMINING У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Насьогоднішній день експоненційно зростаючі об’єми цифро-
вої інформації характеризують специфіку сучасної інформаційної
ери, а також взаємодії людини із пристроями обробки електро-
нної інформації. Масиви даних у сирому вигляді становлять со-
бою неструктуровану сукупність іноді не пов’язаних між собою
значень і для їх систематизації сучасність вимагає певних нави-
чок із проектуванняі створення баз даних і сховищ даних, які
об’єднують між собою інформацію, яка є логічно пов’язаною між
собою.

Але також із збільшенням об’ємів баз даних, аналізувати ін-
формацію у масштабі стає все складнішою задачею. Для реаліза-
ції пошуку нових, «неочевидних» знань використовуються мето-
ди і засади інтелектуального аналізу даних (DataMining).

Якщо розглядати досить широке поле діяльності людини і на-
магатися виокремити одну галузь, що є невід’ємною і життєво
необхідною для нормальної людської діяльності, то такою галуз-
зю станемедична сфера як така, що є гарантом здоров’я для люд-
ської життєдіяльності.

Розглядаючи медичну сферу як комплексну і специфічну
сферу діяльності, що характеризується дуже високим рівнем
різнорідності медичної інформації (зазвичай — медичні аналі-
зи, дані про пацієнтів тощо) та економічної інформації (адміні-
стративні дані по лікарнях, терміни перебування пацієнтів то-
що), випливає дві задачі оптимізації: оптимізація лікарняної
діяльності, а також власне економічної діяльності медичного
закладу, і ці дві задачі мають пов’язуватися із метою кінцевої-
оптимізації діяльності самої лікарні або будь-якого іншого ме-
дичного закладу.

Новітні технології і способи створення експертних систем у
медицині, що здатні на основі аналізів медичних показань і сим-
птоматики хвороб передбачати і прогнозувати можливі захворю-
вання та пропонувати лікарям звіт і сформоване рішення щодо
виписування тих чи тих ліків пацієнтам або проведенні операцій
тощо, можуть значно полегшити прийом рішення фахівцями у
медичній сфері через те, що останні іноді фізично не можуть на
підставі усіх даних, що є в історіях хвороб, винести рішення що-
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до правильного методу лікування. Методи DataMining дозволя-
ють на основі аналізу великих масивів інформації і вивченні по-
передніх схожих випадків розробити або оптимізувати існуючу
програму лікування пацієнтів.

Стосовно економічної точки зору, лікарня, приватна чи
державна, є закладом, який також керується і обмежений пев-
ним ресурсом, будь-то час, гроші, вільні місця, палати, облад-
нання, кількість лікарів, їх досвід тощо. Як і будь-яке підпри-
ємство, медичний заклад потребує безперервного і ґрунтовно-
го моніторингу діяльності всередині лікарні в усіх сферах і ас-
пектах показників, для того щоб підвищувати ефективність ро-
боти і знижувати витрати на цю ефективність. Можливості і
способи оптимізації використання ресурсів, а також підвищен-
ня ефективності закладу як якісного медичного центру можуть
запропонувати методи і алгоритми, якими керується інтелекту-
альний аналіз даних.

Проводиться аналіз проблематики розвитку засобів DataMining в
українській практиці при сучасних економічних, політичних і соці-
альних умовах, а також пропонується західна і Європейська практи-
ка, її перспективи і можливості у використанні методів DataMining
для оптимізації роботи медичних закладів.

О. О. Горкун
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
ЩОДО ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З МНОЖИНИ

АЛЬТЕРНАТИВ

Інвестування — головний фактор економічного розвитку як
окремих економічних суб’єктів, так і національного господар-
ства загалом. Залежно від того, наскільки ефективно будуть
використовуватися наявні ресурси, буде визначатися їх майбу-
тнє відтворення. Таким чином, реалізуючи певний інвестицій-
ний проект, ми тим самим визначаємо майбутні інвестиційні
можливості, а також результати, які хоча безпосередньо і не
визначаються цим проектом, але прямо від нього залежать. Із
цих думок слідує, що проблема вибору інвестиційного проек-
ту, який би дозволяв максимально ефективно використати на-
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явні ресурси, в умовах ринкової економіки є надзвичайно ак-
туальною.

Кожен інвестиційний проект має значну кількість характерис-
тик (розмір вкладень і надходжень, їх часовий горизонт та ін.),
що визначають його ефективність і привабливість впровадження
з точки зору інвестора. Досить рідко із усієї множини можливих
варіантів можна обрати проект, що був би кращим одночасно за
всіма характеристиками (домінував решту проектів). Тому на
практиці особа, що приймає рішення (ОПР), зустрічається з про-
блемою вибору окремого проекту для інвестування на основі ба-
гатьох критеріїв. При цьому таке рішення, як правило, не може
бути однозначно найкращим, оскільки обраний варіант за певни-
ми критеріями все ж гірший від альтернатив. Прийняття ж рі-
шення щодо інвестування лише за одним критерієм є штучним
спрощенням реальної ситуації і часто призводить до негативних
або навіть катастрофічних наслідків.

Проблема ускладнюється ще й тим, що у реальному житті ре-
алізація інвестиційного проекту відбувається в умовах невизна-
ченості, обумовленої, зокрема, невизначеністю ринкової кон’юн-
ктури, конфліктністю суб’єктів господарювання, неповнотою та
асиметрією наявної у них інформації та ін. [1, с. 419]. Це зумов-
лює неможливість точного передбачення результатів проекту та
його ефективності. Тому при прийнятті рішень щодо інвестуван-
ня необхідно також враховувати різноманітні ризики, пов’язані з
можливістю відхилень реальних результатів за проектом від очі-
куваних.

Таким чином, при виборі інвестиційного проекту з множини
альтернативних варіантів доводиться одночасно враховувати
декілька критеріїв ефективності та показників міри ризику
проекту. Це робить процес прийняття рішень щодо інвесту-
вання надзвичайно складною задачею, для вирішення якої до-
цільно використовувати відповідні інформаційні системи. Сис-
теми підтримки прийняття рішень щодо вибору інвестиційного
проекту з множини альтернатив має базуватися на адекватних
моделях, зокрема, теорії багатокритеріальної оптимізації [3, с.
267]. Існуючі засоби не дозволяють повністю охопити усі ас-
пекти інвестиційного процесу від прогнозування результатів
інвестування до визначення загальної привабливості проекту
[2]. Тому вважаємо доцільним визначення адекватного еконо-
міко-математичного інструментарію та розроблення на його
основі системи підтримки прийняття рішень щодо вибору ін-
вестиційного проекту.
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ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Управління проектами — область діяльності, в якій визнача-
ються та досягаються чіткі цілі при керуванні обсягом робіт, ре-
сурсами (такими як гроші, праця, матеріали, енергія, простір та
ін), часом, якістю та ризиками в рамках певних проектів, спрямо-
ваних на досягнення конкретного результату при зазначених об-
меженнях.

Проект, як об’єкт управління, володіє таким набором особливос-
тей, які вимагають використання спеціальних прийомів і методів
для управління ним. Протягом близько сорока останніх років
управління проектами (УП) сформувалося як особлива професійна
область діяльності і самостійна дисципліна, яка озброює керівників
проекту технологіями та інструментальними засобами планування,
контролю та координації здійснення проектів.

У кінці 50-х років у числі перших методів управління проек-
тами були розроблені методи мережевого планування і управлін-
ня: діаграма Гантта (Gantt chart — поділ всього проекту на певну
послідовність складових частин) — широко використовується в
сучасних пакетах прикладних програм з управління проектами;
PERT (Program Evaluation and Review Technique — техніка оцінки
та огляду проектів) — вперше використовувалася у проекті «По-
ляріс» фірмами «Локхід» і «Буз Аллен»; CPM (Critical Path
Method — метод визначення критичного шляху) — був розроб-
лений фірмою «Дюпон» для використання у великих промисло-
вих невійськових проектах.
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У 60—70-і роки почався пошук нових методів управління та
організаційних структур проектів, здатних швидко пристосовува-
тися до зміни умов та все більше число компаній стало розвивати
і використовувати методи управління проектами.

Провідною методологією, в якій інструментально підтриму-
ються всі етапи життєвого циклу розробки ПЗ, є методологія
Rational Unified Process (RUP). Вона спирається на перевірені
практикою методи аналізу, проектування і розробки ПЗ, методи
управління проектами.

Системи управління проектами можна розділити на «непро-
фесійні» (неспеціалізовані) і «професійні» (спеціалізовані).

До першого типу можна віднести Microsoft Project (Microsoft)
і Suretrak (Primavera).

Професійними вважаються Artemis Project Views (Artemis
International), Open Plan (Welcom Corp.), Primavera P4 (Primavera).

Список поширених систем управління проектами: Ms Office
Project, Spider Project, Primavera Project Planner, Ibm Rational
Portfolio Manager, Allfusion Process Management Suite, Welcom
Suite, Opus Magnum Enterprise Management, Suretrak Project
Manager, Planview, Eproject, Artemis, Sciforma, 1с-Рарус «Управ-
ління проектами» та ін.

Застосування методів і засобів управління проектами дозволяє
не тільки досягти результатів проекту необхідної якості, але й
економити гроші, час, інші ресурси, знижує ризик і підвищує на-
дійність. Отже, для широкого застосування на практиці методо-
логії управління проектами необхідна наявність: доступних і
ефективних методів і засобів управління проектами, що вирішу-
ють завдання процесу реалізації інноваційного проекту, підгото-
влених фахівців в області управління проектами, заходів щодо
створення середовища сприйняття інновацій та ринку управління
проектами.

Завданням нашого дослідження є аналіз можливостей і спосо-
бів застосування теорії, методів, технології та інструментальних
засобів, наведених вище, саме в управління програмними проек-
тами.
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

Під інвестиційною привабливістю будь-якого об’єкту нерухо-
мості, як правило, розуміють потенційну можливість продати йо-
го з часом дорожче ціни придбання, і чим більша ця різниця за
одиницю часу, тим привабливішим для інвестора буде об’єкт. З
одного боку, на це впливає стан ринку у країні, інші зовнішні фа-
ктори, з другого — властивості та переваги самого об’єкта. На
сучасному етапі економіка будівництва, як і весь економічний
механізм країни досить рухлива, іі внесок у загальну економіку
країни постійно змінюється.

Для визначення класу житла використовується ряд парамет-
рів, до яких відносяться: місце розташування об’єкту, архітекту-
рно-планувальні рішення, облаштування об’єкту і прибудинкової
території, соціальна інфраструктура об’єкту, матеріали і устатку-
вання, які використані під час будівництва, технічна інфраструк-
тура об’єкту, організація управління і експлуатації об’єкту. Оцін-
ка вказаних параметрів дає змогу порівняти різні об’єкти і визна-
чити найпривабливіші для інвестора.

Оцінка другої складової комплексної оцінки — діяльності за-
будовника — характеризується низкою наступних показників: бі-
знес-репутація; фінансовий потенціал; прозорість діяльності; біз-
нес-досвід; бізнес-зв’язки; бізнес-практика. Вказані показники
мають дійсно важливе значення при встановленні ступеня надій-
ності забудовника, але ж в кризових умовах, коли ряд будівель-
них компаній фактично припинили будівництво об’єктів внаслі-
док недостатності фінансових ресурсів, необхідно виділити
також інші фактори, які характеризують спроможність компаній-
забудовників завершити розпочате будівництво і виконати
обов’язки перед інвесторами. До таких факторів слід віднести:
ступінь готовності та кількість об’єктів, що перебувають у стадії
будівництва; збалансований розподіл об’єктів за класами — у
кризових умовах перевага інвесторів віддається житлу економ-
класу; впровадження забудовниками нових інноваційних техно-
логій, які дозволяють скоротити собівартість будівництва; пози-
тивний імідж компанії у регіоні; впровадження нових схем залу-
чення інвестиційних коштів — серед таких схем слід виділити
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лізинг — оренду житла у новобудовах з правом подальшого ви-
купу, яку вже впроваджують деякі забудовники.

Третьою складовою при комплексному підході до оцінки ін-
вестиційної привабливості є зовнішні фактори. Серед зовнішніх
факторів, які впливають на інвестиційну привабливість об’єктів
будівництва, слід виділити: стан національної економіки; функ-
ціонування банківського сектору і доступність кредитних ресур-
сів, рівень зайнятості і доходів населення; політичну ситуацію в
країні; стан міжнародної економіки; демографічні фактори.

Таким чином, інвестиційна привабливість об’єкта будівництва
може бути оцінена, з одного боку, виходячи зі стану ринку і ди-
наміки цін акцій відповідних об’єктів, з другого — визначається
низкою показників, що відбивають характерні риси саме оціню-
ваного об’єкта та організації-забудовника. Для аналізу поведінки
ринку цінних паперів у будівельній галузі доцільно використову-
вати методи прогнозування поведінки часових рядів, найперспек-
тивнішим з яких є, на нашу думку, нейромережевий підхід, який
дозволяє на підґрунті ретроспективної вибірки будувати достат-
ньо точні прогнози. В зв’язку з тим, що при оцінюванні власти-
востей об’єкта та перспектив його завершення частина показни-
ків носить кількісний, а частина — якісний характер та має
розмиті межі є сенс для визначення інтегрального показника за-
стосувати апарат розмитих множин і нечіткої логіки та реалізува-
ти його з використанням можливостей FIS-редактора та систем
нечіткого логічного виводу системи комп’ютерної математики
Matlab (пакет «Fuzzy logic Toolbox»).

Е. Д. Дремдже
Національна академія природоохоронного
та курортного будівництва, м. Сімферополь

МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ІНВЕСТУВАННЯ

Інвестиційний проект у банківській сфері інвестування вважа-
ється головним об’єктом прийняття рішень (ОПР), який опису-
ється вектором обчислених чи вимірних різнотипних характерис-
тик (ознак) довільної природи. Такі ознаки слугують засновками
для причинно-наслідкового виводу цільового висновку C  як рі-
шення z : «інвестувати, чи не інвестувати». Обмеженість знань,
неповнота вихідних даних, неточність вимірювання характерис-
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тик ОПР, призводять до різних видів інформаційної невизначено-
сті в задачах прийняття рішень. За таких умов для підтримки
прийняття управлінських рішень доцільно застосувати засоби
інженерії квантів знань (ІКЗ) [1] як найефективніші щодо фор-
малізації та алгоритмізації прийняття комп’ютерних інтелектуа-
льних рішень.

У даній роботі використано достовірні (точні) кванти знань (tk
— знання) за умов t-невизначеності [1] та модель Ф(z) неформально-
го багатокритеріального оцінювання ефективності рішень допZz∈  із
використанням зовнішнього критерію ( )zKЭ  оцінки корисності ці-
льового рішення z щодо інвестування прибуткового проекту:

( ) ( )( )jtkzKQz ВЗБФ Э ,,= , j = 1, 2, …, s. (1)

У виразі (1) Ф(z) є операторне відображення залежності між
«входом» і «виходом» моделі оцінювання альтернатив; Q —опе-
ратор для реалізації відображення Ф(z); ( )zKЭ  — імовірність по-
милкового рішення z на контрольних ситуаціях; Bj — кортеж па-
аметрів, що характеризують структуру і логіку бази tk-знань
(БtkЗ), яка дедуктивно генерує цільові рішення при подачі на
вхід засновків для прийняття рішень. Таким чином, БtkЗ виконує
водночас роль інвестиційної БtkЗ як системи імплікативних і/або
функціональних закономірностей банківського бізнесу та механі-
зму виводу рішень, що здатний до адаптації при зміні ознак ОПР
на основі навчання комп’ютера за прецедентами. Головними
ознаками ОПР вважаються: собівартість проекту, термін реаліза-
ції, показник рентабельності проекту, рівень прибутковості, очі-
куваний прибуток проекту, надійність інвестуючого, наявність
спонсору і т. ін.

Задача полягає в індуктивному синтезі БtkЗ на основі навчан-
ня комп’ютера на заданих експертами сценарних прикладах на-
вчаючих знань (СПНЗ) або таблицях емпіричних даних (ТЕД) для
дедуктивного виводу ідентифікаційних та прогнозних рішень
відносно заданих ОПР, Отже, формально задача моделювання ін-
телектуальної підтримки прийняття рішень у банківській сфері
інвестування має вигляд:

( )[ ]zQz
Zz

Фрац ∈
= minarg , (2)

де zрац — раціональний розв’язок у вигляді цільового рішення, що
приймається з мінімальним ризиком ( )zK  його хибності.
Розв’язування задачі (2) зводиться до структурно-параметричної
ідентифікації моделі Ф(z) (1) засобами ІКЗ [1].
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УНІФІКОВАННИЙ АЛГОРИТМ
СТВОРЕННЯ ДОВІЛЬНИХ XML-ОРІЄНТОВАННИХ

ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

Діяльність багатьох підприємств супроводжується створенням
множини однотипних електронних документів (ЕД), тому авто-
матизація цього процесу є актуальною задачею, а мета роботи —
спрощення процесу створення ЕД через уніфікацію алгоритму
створення довільних XML-орієнтованих ЕД на базі описаної
структурної моделі шаблона [1].

Алгоритм створення ЕД є уніфікованим лише, якщо він має
наступні характеристики: орієнтований на сукупність деяких фо-
рматів ЕД, а не прив’язаний до одного; задовольняє всі потреби
для генерації EД; працює із описаним шаблоном. Передбачаєть-
ся, що на вході алгоритму для створення ЕД буде сутність, іден-
тифікуюча шаблон, та асоціативний масив даних чи правил по
зміненню даних у вхідному ЕД.

Запропоновано алгоритм, який включає наступні:
Крок 1. Отримання із репозиторія, який зберігає шаблон, шаб-

лону ЕД за вказаним ідентифікатором [1].
Крок 2. Вилучення еталонного ЕД з шаблону та визначення

кожної змінної частини.
Крок 3. Для кожної змінної частини створення асоціативного

масиву змісту:

CM = <X, {CE}, {v}>,

де X — змінна частина, представлена у вигляді XML-дерева;
множина СЕ — перехресні посиланнями на частини тексту, які
потрібно ітерувати; v — перехресні посиланнями на частини тек-
сту, які потрібно змінити.
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Елемент СЕ представлено у вигляді:

CE = <n, Xs, Xe, CEp, {CE}, {v}>,

де n — ім’я посилання, яке має асоціюватися із елементом вхід-
ного асоційованого масиву; Xs — посилання на початковий еле-
мент; Xe — кінчений; CEp — батьківський елемент; CE — мно-
жина дочірніх елементів; v — множина змінних частин.

Крок 4. Розбиття змінної частини на множину лексем виду:

CP = <s, T = {b, e, v, t}>,

де, s — текст даної лексеми, який складається з XML-розмітки та
тексту всередині тегів; T — тип даної лексеми, який може при-
ймати наступні значення: початок ітеруємої області, кінець ітеру-
ємої області, змінна частина, незмінний текст.

Крок 5. Опрацювання множини лексем з першої по останню.
Крок 6. Для кожної лексеми перевірка її типу. Якщо це змінна,

то перехід до кроку «7». Якщо це початок контенту, то перехід до
кроку «8», інакше додання значення лексеми до підсумкового те-
ксту то перехід до кроку «5».

Крок 7. Визначення необхідного значення, використовуючи
асоціативний масив змісту, та додавання цього значення до під-
сумкового тексту.

Крок 8. Визначення необхідного правила ітерації, використо-
вуючи асоціативний масив, та рекурсивне повторення кроку «5»
необхідну кількість разів, але починаючи з поточної лексеми і за-
кінчуючи закриваючою лексемою.

Крок 9. Збір ЕД разом із змінними частинами.
Програмне забезпечення алгоритму реалізовано на мові

програмування java, що дає можливість використовувати його
як долучаємий модуль для існуючої системи. Апробацію про-
грами виконано в тестовому режимі в системі «Електронний
деканат».
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ГЕОЛОКАЦІЙНІ СЕРВІСИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Як видно з теми, доповідь розкриває значення, суть та ефекти-
вність використання геолокаційних сервісів для бізнесу.

Геолокаційні сервіси та геосоціальні мережі вже стали досить
розповсюдженими у світі, знаходяться у стані постійного вдоскона-
лення та розповсюдження у суспільстві. Розвиток геолокаційних
мереж тісно пов’язаний із розвитком мобільних технологій, що за-
раз є трендом. Активне використання бізнесом різноманітних соціа-
льних мереж є невід’ємною складовою його маркетингової діяльно-
сті, тому використання геолокаційних сервісів і геосоціальних
мереж для маркетингу є вкрай актуальним, особливо це стосується
локального бізнесу, який працює на ринку B2C. Інтернет постійно
рухається у напрямку мобільних технологій, бізнес має притриму-
ватись цього ж вектору, адже основним інформаційним каналом є
Інтернет і з часом він лише закріплює свої позиції, залишаючи по-
заду рекламу в традиційних медіа, бігборди і тд. Геолокаційні серві-
си дають своїм користувачам інформацію про те, де вони можуть
отримати той чи той продукт або сервіс, а бізнес відповідно може
зіграти на цьому у свою користь. Геолокаційні сервіси дають мож-
ливість локальному бізнесу розповісти своїм споживачам про себе,
про свій продукт, тримати своїх потенційних клієнтів у курсі остан-
ніх новин, і надавати їм актуальну інформацію про себе.

Д.Євдокимов, Т.Шоботенко, І. Бровченко
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ
МЕРЕЖ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Як видно з теми, доповідь розкриває значення, суть, ефектив-
ність і перспективи використання нейронних мереж для вирі-
шення бізнес-задач.

Доповідь презентує різноманітні моделі нейронних мереж і
напрями їх використання для вирішення бізнес-задач.

Рівень використання нейронних мереж для вирішення бізнес-
задач постійно зростає. Корпорації постійно інвестують у при-
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кладні рішення з використанням нейронних мереж для підви-
щення якості й швидкості вирішення своїх бізнес задач.

Розвиток нейронних мереж і технологій інтелектуального ана-
лізу даних зумовив інтеграцію цих технологій у сферу бізнес-
задач.

Нейронні мережі для бізнесу використовуються у таких сферах:
— моделювання;
— прогнозування;
— кластеризація;
— дослідження.
Нейронні мережі допомагають вирішувати такі типи бізнес-

задач:
— маркетинг. Нейронної мережі допомагають розділити ці-

льову аудиторію споживачів з різною поведінкою та різними
якостями на групи, задля ефективного проведення маркетингової
кампанії. Нейронні мережі дозволяють аналізувати зміну поведі-
нки споживача з часом, що дає змогу передбачити, виникнення
ризику переходу клієнта до конкурента;

— продаж. Використання нейронних мереж є вкрай
успішним для прогнозування рівня продажу, враховуючи низ-
ку таких критерїв, як рівень попиту на продукцію, ціна товару,
ціна конкурентної продукції, споживча спроможність насе-
лення, кількість населення, та ін., що є важливим для прийнят-
тя рішення про інвестування, зміну цін та ін.;

— банківська справа та фінанси;
— страхування;
— телекомунікації;
— операційний менеджмент.

О. М. Завалій
Харківський національний університет будівництва
та архітектури

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
В УМОВАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОСТІ

Задачі багатокритеріальної оптимізації зустрічаються в еко-
номіці дуже часто. Прикладами таких задач є: вибір транспор-
тного маршруту, розподіл робіт комплексного проекту між
окремими виконавцями, планування діяльності фірми, прийн-
яття рішень щодо інвестування, розробка заходів щодо лікві-
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дації наслідків надзвичайної ситуації, вибір об’єктів капітало-
вкладень.

У цих задачах якість прийнятого рішення оцінюється за кіль-
кома критеріями одночасно. Успішне вирішення багатокритеріа-
льних задач неможливе без використання різного роду відомос-
тей про уподобання особи, яка приймає рішення (ОПР). При
цьому одним з найголовніших джерел таких відомостей є інфор-
мація про відносну важливість критеріїв.

Існують різні алгоритми прийняття багатокритеріальних рі-
шень і відповідно різні способи адаптації цих алгоритмів. Для
порівняльної оцінки ефективності їхнього використання в конк-
ретних завданнях буває недостатньо тільки теоретичного аналізу.
Хоча очевидно, що при прийнятті рішень доцільно в максималь-
ному ступені керуватися формальними методами їхньої оцінки й
оптимізації.

Найпоширенішою нормативною моделлю прийняття рішень в
умовах багатокритеріальності є модель, заснована на критерії су-
марної ефективності:

ACE = arg max Ki ,

∑ ⋅=
r

riri VFK ,

де АСE — альтернатива, оптимальна за критерієм сумарної ефек-
тивності;
Кi — значення сумарної ефективності для i-тої альтернативи;
Fir — оцінка переваги і-тої альтернативи за r-тим критерієм;
Vr — оцінка важливості r-того критерію з позицій досягнення

загальної мети.
Наведена формула означає, що оптимальним рішенням ба-

гатокритеріальної задачі обирається та альтернатива, яка хара-
ктеризується найбільшим значенням критерію сумарної ефек-
тивності.

Дана модель може бути використана для розв’язання задачі
вибору постачальників матеріалів на підприємство. В якості аль-
тернатив можна розглядати постачальників матеріалів. Некеро-
ваним фактором, який впливає на вартість матеріалів, можна об-
рати курс долара. Вхідною є інформація про вартість і
своєчасність здійснення поставок. Крім того, до уваги можна
брати якісні показники, такі як надійність постачальника та став-
лення ОПР до важливості показників. Вибір критеріїв оцінки
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альтернатив у кожному зі станів зовнішнього середовища дозво-
ляє провести порівняльний аналіз альтернатив. Оцінки форму-
ються експертами на основі даних за десятибальною шкалою.
Наступним етапом розв’язання задачі є порівняння альтернатив
за величиною очікуваного ефекту та вибір найкращої. Для отри-
мання оцінки очікуваного ефекту (ОЕi) використовується форму-
ла ∑ ⋅=

j
jiji PKOE , яка дозволяє врахувати значення критерію Кij

та ймовірності настання кожного з можливих станів середовища
Рj. Якщо проблему було правильно визначено, а альтернативні
рішення ретельно зважено й оцінено, то зробити вибір порівняно
легко: керівник просто вибирає альтернативу з найбільшим зна-
ченням очікуваного ефекту. Для розв’язання задачі можливе ви-
користання засобів табличних процесів. Візуалізація вихідних
даних у вигляді діаграм також дозволить полегшити висновки
щодо вибору постачальників.

Д. В. Зєнцова
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ У КІС

Сучасна організація — це сукупність спеціалізованих відділів і
діяльність по реалізації бізнес-процесів, де під словом бізнес-
процес розуміється сукупність взаємопов’язаних видів діяльності,
яка перетворює ряд даних на вході в ряд даних на виході (товари
або послуги), що представляють цінність для споживача.

Необхідність опису бізнес-процесів пояснюється тим, що:
— в процесі опису з’ясовується справжня процедура проті-

кання процесу і проблемні місця. Отже, ви ясно уявляєте, з
чим маєте справу;

— інформація про процес зафіксована і однаково зрозуміла
для всіх учасників процесу. Отже, всі говорять на одній мові;

— інформація про процес заноситься на один з носіїв (па-
перовий або електронний). Отже, з уходом співробітника Ви не
втрачаєте знання про те, в якій послідовності і як необхідно
виконувати робіт і з легкістю передаєте ці знання новим спів-
робітникам;

— опис процесу дозволяє чітко розмежувати сфери відпо-
відальності між співробітниками. Отже, співробітник знає, що
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саме він робить, від кого що отримує, в якому вигляді отримує;
в які терміни виконує роботу, кому, коли і що передає, за що
відповідає;

— описаний процес дозволяє побачити рух документів, то-
варних цінностей в організації.

Отже, 1) можна найкращим чином підготуватися до автома-
тизації системи управління організацією; 2) можна виявити
неоптимальні шляхи руху документів і матеріальних ціннос-
тей; описаний процес дозволяє визначити найбільш значущі
ресурси для організації і ступінь їх використання. Отже, чітка
картина по ресурсах, що використовуються, створює сприят-
ливий ґрунт для якісного постачання організації; чітко описа-
ний процес дозволяє поставити конкретні цілі для його вимі-
рювання: а) можна кількісно вимірювати відбуваються
процеси; б) ставити вірні і чіткі мотиви для співробітників ор-
ганізації, і походження критеріїв прозоро видно для всіх.

Основна задача проектування і впровадження корпоративних
інформаційних систем, як результату системної інтеграції, —
комплексна діяльність з вирішення бізнес-завдань засобами су-
часних інформаційних технологій.

Спектр бізнес-процесів, реалізованих у різних КІС, може бути
досить широкий (управління продажами в різних формах — про-
даж у кредит або продаж з оплатою зустрічним зобов’язанням,
планування, закупівлі, виробництво, зберігання, персонал, і бага-
то-багато іншого). Основа ведення обліку в 1С — це операція
введення документа користувачем. Один документ оформлює
одну господарську операцію, що відбулась.

Оформлення господарських операцій під час процесу 1С ви-
конується або автоматично створюються і проводяться докумен-
ти, або користувачем власноруч (вручну), коли йому ставитися
таке завдання/задачі (інформаційним нагадуванням користуваче-
ві про необхідність виконати якісь дії).

Бізнес-процеси 1С і задачі сильно пов’язані, тому в простому
випадку, бізнес-процеси 1С є ланцюжком таких завдань, які фор-
муються послідовно різним користувачам. При старті формуєть-
ся задача першому користувачу. Він зазначив її як виконану.
Система автоматично створює другу задачу іншому користуваче-
ві і т.д.

За допомогою системи 1С було створено бізнес-процес. На-
кладна на основі задач, кожній задачі відповідала певна роль
(особа) закріплена за конкретним відділом. Також, була створена
процедура точки старт і призначені властивості діям.
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ
ДЛЯ ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ПОТЕНЦІАЛУ КАРАВАНСЬКОГО

СПИРТОЗАВОДУ

Складність оптимізації механізмів реалізації виробничого по-
тенціалу підприємства зумовлена необхідністю визначення ефек-
тивності як технологічних процесів з одного боку, так і ефектив-
ності управління з іншого. Під оцінкою потенціалу розуміють
визначення його величини у вартісному виразі. Оцінка потенціа-
лу повинна бути сукупною на основі інтегральних показників, які
б враховували всі можливості і обмеження економічного потен-
ціалу. Результатом даної оцінки є розрахункова величина вироб-
ничого потенціалу. У складі потенціалу підприємства виділяють
майнову і фінансову складові як найважливіші. Перша являє су-
купність засобів підприємства, що знаходяться під його контро-
лем, друга — характеристика фінансового положення і фінансо-
вих можливостей підприємства.

Для визначення ефективності виробничого потенціалу Кара-
ванського спиртового заводу пропонується використовувати ада-
птовану до проблеми дослідження виробничу функцію в розрізі
збалансованої системи показників (ЗСП). Доцільно представити
виробничий потенціал як функцію застосованих у виробничому
процесі складових:

Yt = Ft(Kt, Lt, Фt, Gе),

де Y — виробничий потенціал; К — застосовані основні та обо-
ротні фонди, вимірювані, як правило, у вартісному виразі; L —
ресурс живої праці; D — управлінська складова; Ф — фінансові
можливості реалізації та розвитку виробничого потенціалу; Gе —
вектор структурних параметрів; t — символ, який означає, що всі
величини, розглядаються в загальному випадку як змінні в часі.

Стан кожного з напрямів ЗСП можна оцінити за допомогою
декількох показників. У процесі формування всі показники-
індикатори підрозділяються на об’ємні (абсолютна сума) і струк-
турні (відносні показники), які можуть бути розраховані з вико-
ристанням методів економічного аналізу. Показники, що викори-
стовуються для побудови моделі, відповідають наступним
вимогам: меті та завданням підприємства; результатам за перспе-
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ктивою ЗСП; дають комплексну та якісну оцінку виробничого
потенціалу; відповідають методам і техніці обліку та звітності;
забезпечують комплексність і єдність оцінки оптимальності роз-
витку виробничого потенціалу.

ЗСП включає наступні напрями:
1) фінансовий напрям: об’ємні (сума основного капіталу; сума

оборотного капіталу) та структурні ( коефіцієнти автономії; капі-
талізації прибутку; рентабельність активів);

2) навчання та зростання персоналу: об’ємні (вартість елемен-
ту «персонал») та структурні (коефіцієнти освіти; посадового до-
свіду; підвищення кваліфікації; раціоналізаторської активності:
оперативності виконання робіт; ефективність заходів щодо під-
вищення творчої активності працівників);

3) внутрішні процеси: об’ємні (витрати на модернізацію осно-
вних виробничих фондів вартість технології виробництва) та
структурні (динаміка витрат на 1 грн продукції; фондовіддача;
фондомісткість; питома вага продукції, проведеної з використан-
ням прогресивних технологічних процесів; віддача інформацій-
них ресурсів; економічна ефективність системи управління);

4) потенціал споживчих запитів: об’ємні (обсяг реалізації про-
дукції) та структурні (показник конкурентоспроможності проду-
кції; показники ділової активності).

Сукупність об’ємних і структурних показників дає можливість
всебічної оцінки виробничого потенціалу, оскільки, незважаючи
на великий обсяг ресурсів, що характеризують вартісну сторону,
це, перш за все, свідчить тільки про вкладення ресурсів у певну
перспективу ЗСП; у той же час, структурні показники дають мо-
жливість оцінити оптимальність вкладення та використання озна-
чених ресурсів.

Н. І. Ізорія
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Вимоги, якв пред’являє сучасний споживач до операцій з логі-
стики, є доволі жорсткими та чітко сформованими у процесі роз-
витку галузі протягом останніх майже двадцяти років. Серед них,
зокрема, добре відоме правило 7R, виконання умов якого забез-
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печує успішне функціонування та розширення клієнтської бази
провайдера послуг.

Отже, предметом дослідження є способи та переваги застосу-
вання мультиагентних систем у сфері логістики (зокрема на при-
кладах управління ланцюгами поставок і логістичної концепції
реорганізації бізнесу) з метою оптимізації усіх супровідних ви-
трат.

Метою даного дослідження є представлення можливих аспек-
тів моделювання логістичного процесу, де використання програ-
мних агентів є значно доцільнішим за технології, що використо-
вуються у більшості сучасних підходів.

Моделювання логістичного процесу вимагає врахування ве-
ликої кількості умов та обмежень, а кінцевим його завданням є
якомога ефективніше використання наявних ресурсів шляхом
зменшення втрат не лише грошових коштів, а й часу, транспо-
ртних, людських ресурсів, скорочення кількості ланок ієрархі-
чної системи розробки, прийняття та впровадження управлін-
ських рішень. Не менш важливим є аспект мінімізації кількості
помилкових ситуацій на рівні планування та реалізації послуг з
логістики.

Агентно-орієнтований підхід до моделювання логістичних
процесів забезпечує декомпозицію агрегованої, досить
об’ємної задачі, на набір коротких керованих операцій, що ро-
бить його подібним до об’єктно-орієнтованого підходу в про-
грамуванні. Зокрема він дозволяє об’єднати в межах мульти-
агентної системи сукупність програмних агентів вузької
спеціалізації, що мають можливість комунікації між собою і з
навколишнім середовищем.

Такий розподіл сфер впливу має кілька позитивних факто-
рів. Перш за все, це суттєво знижує витрати коштів на керу-
вання логістичним процесом, оскільки розробка додаткового
вузькоспеціалізованого агента має значно нижчу вартість порі-
вняно з розробкою комплексної системи, у якій має бути вра-
ховано все.

Ще однією з переваг, котрі може забезпечити використання
мультиагентних систем у галузі логістики, є можливість узго-
дження дій менеджерів з продаж, представників відділу логісти-
ки, працівників фінансового та маркетингового відділів шляхом
комунікації між відповідними агентами; створення розподільчих
структур, що об’єднають у собі вендорів, оптових посередників,
логістичних провайдерів та роздрібних мереж, завдяки чому кі-
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лькість торгових посередників буде скорочено до оптимального
мінімуму.

Окрім наведених переваг, котрі може забезпечити викори-
стання мультиагентних систем провайдерами у галузі логіс-
тики, слід зазначити, що так само успішним буде їх викорис-
тання з метою координації дій виробництва в цілому (у
рамках власного відділу логістики), що дозволить чітко ви-
значати оптимальні кількості партій і товарів у кожній партії,
строки та обсяги поставок, потреби в матеріалах. Такий під-
хід визначається як реорганізація бізнесу на основі логістич-
ного підходу і є подібним до процесного підходу формування
бізнес-процесів.

Використання мультиагентних систем для моделювання
логістичних процесів є подібним до роботи команди фахів-
ців вузької спеціалізації, що утворюють певну систему, і за-
безпечує значно вищу продуктивність розв’язання завдань, ніж
якби це було у компетенції однієї громіздкої агрегованої про-
грами.

Результатом дослідження є перелік розділів логістичного
моделювання, у яких застосування мультиагентних систем є
найдоцільнішим і матиме найкращий ефект впливу у короткі
строки.
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ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО
ПОКАЗНИКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Експертна система (ЕС) — це програмний засіб, що викорис-
товує експертні знання для забезпечення високоефективного рі-
шення неформалізованих задач у вузькій предметній області.

Розроблена автором ЕС, що реалізована на мові логічного
програмування Пролог, містить знання та аналітичні здібності в
галузі визначення конкурентного потенціалу підприємства і зда-
тна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим за-
безпечуючи вирішення даної проблеми без присутності експерта
(спеціаліста в даній проблемній галузі).

Визначення конкурентного потенціалу підприємства являє
складне багатоаспектне завдання, вирішення якого пов’язано з
визначенням системи показників, що її визначають та їх інтегру-
ванням.

Стратегія розвитку кожного підприємства передбачає визна-
чення тих сфер діяльності, де воно має найвищий ресурсний по-
тенціал і найефективніше його використовує. В даній роботі кон-
курентний потенціал підприємства визначається наступними
напрямами діяльності підприємства: управлінська, маркетингова,
виробничо-технологічна, інноваційна, фінансова (фінансові ре-
сурси підприємства) та інвестиційна діяльність. Тобто викорис-
товується комплексний підхід, який об’єднує ресурсні та функці-
ональні показники визначення конкурентного потенціалу
підприємства та агрегує їх у єдиний показник. Агрегування ознак
ґрунтується на так званій теорії «адитивної цінності», згідно з
якою цінність цілого дорівнює сумі цінностей його складових.
Використовуючи методику комплексної оцінки, конкурентний
потенціал можна записати у вигляді адитивної функції:

КПП (Ку, Км, Квт, Кінн, Кф, Кінв) = aуКу + амКм +
+ автКвт +аіннКінн +афКф + аінвКінв,

де Ку, Км, Квт, Кінн, Кф, Кінв — нормалізовані значення коефі-
цієнтів управлінської, маркетингової, виробничо-технологічної,
інноваційної, фінансової та інвестиційної діяльності відповідно;
аі —  вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску відпо-

відного показника і-тої діяльності підприємства в інтегральний
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індекс конкурентного потенціалу підприємства (залежать від га-
лузі до якої належить підприємство).

Вимоги до вагових коефіцієнтів аі: .1,10 =≤≤ іі аа
Коефіцієнти Ку, Км, Квт, Кінн, Кф, Кінв визначаються аналогічно:

)(
1
∑
=

=
n

n
ininі xaК ,

де Кі —  нормалізоване значення коефіцієнту і-тої діяльності під-
приємства, тобто значення Кі змінюється в інтервалі [0;1], при-
чому Кі = 1 відповідає найкращому значенню, а Кі = 0 — найгір-
шому;

ain — ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь внеску n-го по-
казника у відповідний коефіцієнт і-тої діяльності підприємства;

xіn —  деякі нормалізовані показники, які в сукупності характе-
ризують певну і-ту діяльність підприємства.

Запропонована методика комплексного визначеннярівня кон-
курентного потенціалу підприємства на основі інтегрального по-
казника має необмежені можливості для вдосконалення і присто-
сування до конкретних вимог. Результати оцінки конкурентного
потенціалу підприємства дозволять приймати управлінські рі-
шення зі збереження або поліпшення підприємством своїх кон-
курентних позицій.

М. О. Касьянов, Д. С. Білошицький
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

РОЗРОБКА СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ ЛІНІЙНОГО
ШТРИХ-КОДУ ТА QR-КОДУ

Розвиток міжнародних торгово-комерційних відносин зумо-
вило необхідність уніфікації інформації про продукцію та її ви-
робника, з тим щоб пристосувати її до сучасних форм торговель-
них операцій: подачі інформації через умовні знаки і цифри. Це
зобов’язує торговельних партнерів на взаємоузгодженої основі
застосовувати одні й ті ж методи опису товарів, що, в свою чергу,
дозволяє уникнути зайвих описів, економить час, фінансові кош-
ти, що витрачаються на трансформацію прийнятої інформації.

Штрих-код — це послідовність чорних і білих смуг, що пред-
ставляє деяку інформацію у вигляді, зручному для зчитування
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технічними засобами. Інформація, що міститься в коді, може бу-
ти надрукована в розшифрованому вигляді під кодом. Штрих-
коди використовуються в торгівлі, складському обліку, бібліоте-
чній справі, охоронних системах, поштовій справі, складальному
виробництві, обробці документів. У світовій практиці торгівлі
прийнято використання штрих-кодів символіки EAN для марку-
вання товарів. Відповідно до прийнятого порядку, виробник то-
вару наносить на нього штриховий код, що формується з викори-
станням даних про країну місцезнаходження виробника і код
виробника. Код виробника привласнюється регіональним відді-
ленням міжнародної організації EAN International. Такий порядок
реєстрації дозволяє виключити можливість появи двох різних то-
варів з однаковими кодами.

Існують різні способи кодування інформації, звані штрих-
кодовими кодуваннями.

Лінійними (звичайними) на відміну від двомірних називають-
ся штрих-коди, читані в одному напрямі (по горизонталі). Най-
більш розповсюджені лінійні символіки: EAN, UPC Code39,
Code128. Лінійні символіки дозволяють кодувати невеликий
об’єм інформації (до 20—30 символів — як правило цифр) за до-
помогою нескладних штрих-кодів, що зчитуються недорогими
сканерами.

Для зчитування штрих-коду застосовують:
• стаціонарні і портативні лазерні сканери, що дозволяють

прочитувати штрих-код на різних відстанях від товару — від 60
см до 5—6 м;

• касові сканери, оснащені системами зчитування ШК: оптич-
ні контактні читаючі пристрої у вигляді ручок, олівців, лазерних
пістолетів і т. д.

Штрих-код дозволяє розпізнавати інформаційну фальсифіка-
цію, супроводжуючу як правило інші види підробок.

Останнім часом усе частіше на вулицях міст, у журналах, на
візитках і в мережі Інтернет з’являються незвичайні чорно-білі
квадратики. Це є QR-Code (К’ю Ар Код) скорочення від
QuickResponse — «швидкий відгук».

QR-код — матричний код (двовимірний штрих-код), розробле-
ний і представлений японською компанією «Denso-Wave» в 1994
році. Основна перевага QR-кода — це легке розпізнавання
скануючим обладнанням, замість спеціальних сканерів штрих-
кодів,QR-код може бути зчитаний будь-яким пристроєм навіть зви-
чайним мобільним телефоном чи веб-камерою ноутбука, що дає
можливість використання в торгівлі, логістиці та на виробництві.
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Узагальнюючи розгляд матеріалу по штриховому кодуванню
інформації про продукцію, слід звернути увагу на той факт, що
цей технологічний принцип безперервно розвивається і слід очі-
кувати розвитку на практиці інших комбінацій штрихових кодів.

В. Катаєва
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

КОРПОРАТИВНІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Почувши у натовпі сполучення слів «соціальна мережа», бі-
льшість людей зі здриганням або з задоволенням згадують попу-
лярні у наші технологічно інформовані часи «Одноклассники.ru»
або улюбленець молоді країн СНД «Вконтакте». Але вважати, що
Інтернетпородив тільки ці, загалом-то, розважальні мережі, не
дуже вірно. Дана презентація ознайомить вас з іншою стороною
медалі такого явища, як «соціальна мережа», крім того, розпо-
вість, як сучасний бізнес може заробити на соціальних мережах, а
також отримувати безліч нематеріальних активів, які розвитку бі-
знесу точно не завадять.

Основні питання презентації:
— що таке корпоративна соціальна мережа?
— навіщо вона потрібна компаніям?
— корпоративна соц. мережа чи корпоративний портал?
— які найпопулярніші корпоративні соц. мережі світу?
— яка статистика та які прогнози для таких мереж?
— чи оправдовують взагалі корпоративні соц. мережі очікувань?

Д. В. Коваль
Харківський національний університет будівництва
та архітектури

ПІДВИЩЕННЯ ОБҐРУНТОВАНОСТІ РІШЕНЬ
ЩОДО ВИПУСКУ НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Відмінною рисою сучасних промислових підприємств є значна
інформаційна насиченість і величезна кількість різнорідної інфор-
мації, створюваної інформаційною системою підприємства (ІСП).
На сьогоднішній день конкурентоспроможність більшості підпри-
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ємств залежить від оптимальної роботи інформаційних систем, саме
тому в її організацію і розвиток вкладаються великі ресурси.

ІСП — це комплекс апаратних і програмних засобів, що до-
зволяють автоматизувати процедури і процеси в повсякденній ді-
яльності підприємства, підвищуючи продуктивність праці спів-
робітників і надаючи можливість керівникам організації
оперативно і адекватно приймати рішення щодо управління і
планування діяльності підприємства. Сучасні інформаційні сис-
теми є невід’ємною частиною інфраструктури управління під-
приємством і містять у собі різні інструменти забезпечення та
управління бізнес-процесами. Дані з цих систем є критично важ-
ливими не тільки для безпосереднього управління виробничими
процесами, але і являють собою необхідну базу для проведення
аналізу ефективності використання обладнання, розрахунку клю-
чових показників продуктивності, визначення вузьких виробни-
чих місць і вирішення інших завдань, що вимагають використан-
ня всього доступного обсягу виробничої інформації.

ІСП вирішує наступні завдання:
— планування і керування режимами роботи устаткування і

підприємства в цілому;
— автоматичний розрахунок і узгодження енергетичних і ма-

теріальних балансів;
— моніторинг стану, облік використання і планування обслу-

говування технологічного обладнання;
— моніторинг параметрів, які впливають на якість продукції,

що випускається, оперативне реагування на відхилення від вста-
новлених норм;

— облік споживання енергоресурсів (розрахунок питомих
норм і контроль споживання);

— відстеження руху матеріальних потоків по виробничому ла-
нцюжку;

— розрахунок ключових показників продуктивності підприємст-
ва, аналіз причин розбіжності планових і фактичних показників;

— формування виробничої звітності у відповідності зі станда-
ртами підприємства;

— моделювання, оптимізація та моніторинг технологічних
процесів.

Розробка, планування та впровадження у виробництво нової
продукції має велике значення для підприємств різних галузей
господарювання, це дозволяє підприємствам покращити ситуа-
цію на ринку, вийти на нові ринки, збільшити прибутки підпри-
ємства, покращити його імідж.
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Важлива передумова комерційного успіху нового продукту
є інформаційне забезпечення його створення. В ході розробки
продукції необхідно провести аналіз зовнішнього середовища,
а саме кількості конкурентів, види їх продукції, ціни. Також
важливою є оцінка фінансового стану підприємства. На основі
цієї інформації здійснюється вибір стратегії розвитку підпри-
ємства. Після цього визначаються вхідні параметри нової про-
дукції: собівартість, ціна, прогноз попиту і визначення обсягу
випуску. Також необхідно вирішити питання про джерела фі-
нансування виробництва. Наприкінці розраховується майбут-
ній прибуток, який підприємство отримає від виробництва та
реалізації нової продукції.

А. А. Кобозєва, Л. Нєдова, Ю. Колісніченко
Одеський національний політехнічний університет

СТЕГАНОГРАФІЧНИЙ АЛГОРИТМ, СТІЙКИЙ ДО ОБУРЕННЯ,
ОБУМОВЛЕННОГО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЮ ПОХИБКОЮ

Стеганографія — одне з найдавніших і одночасно найпер-
спективніших сучасних напрямків захисту інформації [1]. У
процесі стеганографування приховуване повідомлення, або
додаткова інформація (ДІ), вбудовується у не привертаючий
увагу об’єкт, або контейнер (К), в якості якого розглядається
цифрове зображення (ЦЗ), результатом чого є стеганоповідо-
млення (СП), яке потім передається по відкритому каналу
зв’язку.
Метою роботи є підвищення ефективності процесу стеганог-

рафування за рахунок розробки нового стеганографічного алго-
ритму (СА), що задовольняє наступним властивостям: формоване
СП володіє малою чутливістю до малих підбурюючих впливів;
СА є стійким до обурюючого впливу, зумовленого обчислюваль-
ною похибкою.

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні задачі:
1) віртуального перетворення матриці (матриць) К, що пере-

слідує дві мети: по-перше, збільшення області К для можливого
занурення ДІ, що повинно позначитися на збільшенні прихова-
ної пропускної здатності розроблюваного СА, по-друге, забез-
печення, по можливості, зниження обчислювальної складності
алгоритму;
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2) виділення формальних параметрів, що визначають К і СП,
перетворення яких у ході занурення ДІ і аналіз у ході декодуван-
ня є нескладним в обчислювальному сенсі;

3) виділення з використовуваної сукупності формальних па-
раметрів, що є результатом вирішення попередньої задачі, таких,
обурення яких у процесі занурення ДІ призведе до малочутливі
до підбурюючих впливів СП, для якого зберігається надійність
сприйняття;

4) результат процесу декодування не повинен містити поми-
лок округлення.

Основними математичними інструментами, які використову-
ються в роботі для досягнення поставленої мети, є матричний
аналіз і теорія збурень.

Процес занурення і декодування ДІ здійснюється з викорис-
танням трикутного розкладання блоків К, отриманих у резуль-
таті стандартного розбиття його матриці [2], шляхом корегу-
вання кількості від’ємних власних значень у блоці,
одержуваних за допомогою спектрального розкладення відпо-
відних матриць [3].

У результаті розроблено новий поліноміальний (ступеня 2)
СА, стійкий до обурюючого впливу, зумовленого обчислюваль-
ною похибкою, за рахунок організації процесу декодування з ви-
користанням цілочисельної арифметики, прихована пропускна
здатність якого перевищує 321  біт/піксель. Формоване стеганоа-
лгоритмом СП володіє малою чутливістю до малих підбурюючих
впливів за рахунок використання в процес занурення ДІ добре
обумовлених формальних параметрів, що визначають К (СП):
власні значення віртуальних симетричних блоків відповідних ма-
триць.
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О. Ю. Котенко
Харківський національний університет будівництва
та архітектури

ОЦІНКА РИЗИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА

Метою статті є якісна та кількісна оцінка ризиків на підпри-
ємстві середнього бізнесу, яке працює у сфері комплектації та ре-
алізації меблів.

Процес якісного аналізу ризиків передбачає після встановлен-
ня переліку ризиків визначити міру їх імовірності.

При ранжуванні ризиків у досліджуваній сфері було викорис-
тано метод експертних оцінок. Оцінки були надані трьома експе-
ртами та приведені до узагальнюючої таблиці, дані в якій вира-
жені в балах.

Розглянемо кількісний аналіз наведених ризиків та управлін-
ських рішень в умовах ризику для економічного агента середньо-
го бізнесу. Підприємець має намір відкрити нову фірму у сфері
комплектації та реалізації меблів. Сформовано три проекти май-
бутнього підприємства: проект 1 — крупна фірма з відкриттям
свого магазину для реалізації; проект 2 — середнє підприємство з
прямими поставками до магазинів (оптова торгівля); проект 3 —
мале підприємство орієнтоване на індивідуальні замовлення
(роздрібна торгівля).

Проблема вибору полягає у тому, що достеменно не відомо
яка економічна ситуація буде в країні. Проте виходячи з оцінки
ризиків можна сказати, що економіка буде:

С1: у стані кризи (з імовірністю 0,2), який характеризується
зростанням цін на ресурси, нестабільністю попиту та підвищен-
ням митних тарифів і податків.

С2: у нестабільній ситуації (0,4) — характеризується нестабі-
льністю попиту, затримкою матеріалів постачальниками, несвоє-
часними розрахунками партнерів за платежами, зростанням цін
на ресурси.

С3: стабільною (0,35) — характеризується підвищенням кон-
куренції та можливою затримкою матеріалів постачальниками.

С4: сприятливою (0,05) — характеризується такими ризиками,
як неефективна реклама та помилковий вибір сегменту ринку.

Прибутковість проектів розраховується за формулою матема-
тичного сподівання, а їх ризикованість — як середньоквадратич-
не відхилення.
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Вибір одного з проектів залежить від відношення ОПР до ри-
зику. У випадку, коли кількість проектів, що порівнюються пере-
вищує два доцільно використовувати графічне представлення ре-
зультатів.

У випадках, коли невизначеність пов’язана з повною відсутніс-
тю інформації про ймовірності станів середовища, для визначення
найкращих рішень використовуються наступні критерії: максима-
ксу, Вальда, Севіджа та Гурвиця. Тоді наведену ситуацію розвитку
підприємства слід розглядати як гру з природою. Формально умо-
ви гри описуються матрицею виграшів першого гравця
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Елементи матриці А визначають прибуток, який отримає під-
приємець від реалізації власної стратегії, що відповідає рядку, в
якому міститься елемент за умов настання стану середовища, що
відповідає стовбцю.

Висновок. Аналіз оцінок прибутковості та ризикованості ко-
жного рішення дозволив зробити висновки, що перший проект є
найбільш ризикованим, але й найприбутковішим, другий проект
є більш ризикований, ніж третій, проте його прибутковість знач-
но вища. Застосування критеріїв прийняття рішень в умовах ри-
зику та невизначеності свідчить про перевагу першої стратегії.

Е. Г. Краснокутская, Е. Г. Степанова
Северо-Кавказский Федеральный университет
Россия, г. Ставрополь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
«КОНТУР-ЭКСТЕРН» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

В современном динамичном и быстро развивающемся мире
возможность передачи отчетности через интернет является наи-
более удобной и оперативной. Ярким примером применения по-
добных технологий является система «Контур-экстерн», появив-
шаяся на российском информационном рынке в числе одной из
первых. На сегодняшний день она заслужила доверие широкого
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круга лиц, от бухгалтеров до руководителей организаций, от
юридических лиц до индивидуальных предпринимателей, кото-
рые беспрепятственно могут представлять отчетность в ИФНС,
ПФР, ФСС, Росстат. Примерно одна треть всех налогоплатель-
щиков в России использует программный комплекс «Контур-
Экстерн» для сдачи отчетности через интернет (разработчик —
компания ЗАО «ПФ «СКБ Контур»). Данный программный про-
дукт предоставляет его пользователю следующие функциональ-
ные возможности: предоставление информации, бухгалтерский
учёт, формирование отчётности, учёт кадров, расчет заработной
платы, обмен электронными документами, отправка отчетности.
«Контур-Экстерн» занимает лидирующую позицию на российс-
ком рынке интернет отчетности по следующим причинам. Во-
первых она обладает высоким уровнем надежности и безопаснос-
ти, что несомненно привлекает пользователей. Мощные сервера
и современные средства криптографической защиты информации
(шифрования) обеспечивают доставку отправленных отчетов
«лично в руки» получателям [1]. Во-вторых это единственный
программный комплекс, разработанный по принципу «тонкого
клиента», когда большая часть программного обеспечения, осо-
бенно та, которая требует периодического обновления, находится
на защищенных серверах. Это подразумевает, что пользователь
не зависит от объема дискового пространства, автоматическая
установка обновлений ПО на сервере производится без участия
пользователя, а так же возможность работы с одной и той же ба-
зой данных из различных мест, где есть доступ к сети Интернет
[2]. В-третьих, это широкий набор сервисов. У бухгалтера всегда
есть возможность сделать сверку взаиморасчетов с бюджетом,
запросить выписку ЕГРЮЛ или ЕГРИП для проверки своих кон-
трагентов, написать письмо инспектору, оперативно в режиме
единого окна получить доступ к справочно-правовой базе «Кон-
тур-Норматив». Кроме того, если у организации нет безлимитно-
го доступа к Интернету, отчеты можно формировать в обычном
режиме работы компьютера, подключаясь к сети только для отп-
равки документов. Всё это позволяет избежать выстаивание дол-
гих очередей в госинспекцию, а вместо этого использовать сов-
ременные технологии передачи отчетности через интернет,
значительно экономя время. Однако, для того, чтобы объективно
представить данную систему, стоит упомянуть о немногочислен-
ных недостатках. В ситуациях, если для пользователя нет доступа
к сети Интернет не является возможным подготовить или прове-
рить отчетность, просмотреть уже отправленные отчеты и полу-
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ченные по ним протоколы. Минусом так же можно назвать до-
статочно высокую цену программного продукта «Контур — Экс-
терн». Но этот недостаток является определенной гарантией ка-
чества, ведь разработка программного обеспечения отнюдь не
дешевый процесс. Проанализировав всё вышесказанное, можно
говорить, что плюсы данной системы существенно превышают
имеющиеся минусы, а это значит, что мы с уверенностью можем
рекомендовать использование системы «Контур — Экстерн» для
помощи в ведении бухгалтерского учёта, а главное для формиро-
вания и представления отчетности.

Література

1. Антонова Г. М., Байков А. Ю. Современные средства ЭВМ и те-
лекоммуникаций. —  М.: Академия 2010 . — 144 с.

2. Строганов М. П., Щербаков М. А. Информационные сети и теле-
коммуникации. — М.: Высшая школа, 2008. — 152 с.

Кузьменко В.В.
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

MOBILE DATA MINING

За рахунок впровадження мобільних GRID-технологій корис-
тувачі мають змогу виконувати задачі інтелектуального аналізу
даних на мобільних телефонах або КПК.

Grid — універсальна програмно-апаратна інфраструктура, що
об’єднує комп’ютерною мережею (як правило, Інтернет) окре-
мі комп’ютери у єдину територіально-розподілену систему («вір-
туальний суперкомп’ютер»). Користувач може отримати доступ
до грід-ресурсів різних типів (процесори, довготривала і опера-
тивна пам’ять, сховища та бази даних, мережі), з будь-якої точки,
незалежно від місця їх розташування. 

Система заснована на архітектурі клієнт / сервер (рис. 1).
Архітектура включає в себе три типи компонентів:
• Dataproviders: додатки, які генерують дані для аналізу;
• Mobileclients: додатки, які потребують виконання обчислень ана-

лізу даних на віддаленому пристрої(що є інтерфейсом користувача);
• Miningservers: вузли серверів, що використовуються для збе-

рігання згенерованих раніше даних і длявиконання задач
DataMining, поставлених мобільними клієнтами.
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Всі компоненти системибули виконані. В ході тестування бу-
ло виявлено певні негаразди. У задачах інтелектуального аналізу
даних на телефонах суттєвою проблемою є обмежений (малень-
кий) розмір екрану, що може вплинути на належну візуалізацію
результатів, що представляють побудовану модель. У даних сис-
темах цю проблему можна усунути шляхом розбиття результатів
на певні частини. Тоді користувач може вибрати, яку частину ві-
зуалізувати.

Крім того, користувачі можуть вибрати як візуалізувати побу-
довану моделі (наприклад, результати кластеризації або дерево
рішень): в текстовій формі чи у вигляді зображення. В обох ви-
падках, якщо інформація не відповідаєрозміру екрана, користу-
вач може прокручувати цеза допомогою навігації мобільних при-
строїв.

MobiMine є прикладом середовища інтелектуального аналізу
даних, призначеного для інтелектуального моніторингу фондово-
го ринку з мобільних пристроїв.

Mobiledatamining даних ще не набув значного поширення,
проте, являює собою дуже перспективний напрямок для користу-
вачів, яким необхідно аналізувати дані на мобільному телефоні.

І. В. Куриленко
Одеський національний політехнічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ДЛЯ КОММУНІКАЦІЇ
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ)

В Інтернет учні звертаються, передусім, за додатковою інфор-
мацією з тієї або іншої проблеми, що стосується навчального
процесу. Як працювати з цією інформацією, що слід робити —
учні дізнаються або в ході спеціально організованої викладачем
навчальної діяльності, або з методичної організації навчального
матеріалу в мережі (дистанційні курси). Самі ж телекомунікації
дозволяють вирішувати поставлені дидактичні завдання ефекти-
вніше за допомогою засобів, що становлять послуги мережі (по-
шукові системи, web-технології, електронна пошта і ін.). Таким
чином, перша проблема при роботі в мережі Інтернет пов’язана з
чітким розумінням того факту, що Інтернет не може замінити со-
бою педагога. Якщо ви хочете використати інформаційні ресурси
мережі по тій або тій темі, проблемі, слід не лише ознайомитися з
цією інформацією, що, само собою зрозуміло, але, що дуже важ-
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ливо, чітке сформулювати цілі і завдання використання учнями
цієї інформації, способи їх самостійної навчальної діяльності з
цієї інформації. Іншими словами необхідно дидактичний струк-
турувати усю самостійну діяльність учнів відповідно до постав-
лених цілей і завдань, прогнозувати можливі результати їх діяль-
ності (індивідуальні або спільні).

Друга проблема пов’язана з організацією діяльності учнів у
мережах це максимальне полегшення завдання самостійного по-
шуку інформації для тих, що навчаються. Якщо перед тим, що
навчається ставиться завдання знайти ту або ту інформацію по
певній темі або написати реферат або проілюструвати його, то
інші труднощі, пов’язані з іншими завданнями, мають бути мак-
симально зняті. Цим цілям добре служить створений у навчаль-
ному закладі повчальний телекомунікаційний центр, локальна
пошукова система. На спеціально створеному сайті оформляють-
ся сторіночки для викладача і студентів. На сторіночках для сту-
дентів надається уся необхідна інформація по розділах: газети,
журнали (адреси сайтів, де розташовуються потрібні), книги (ад-
реси сайтів бібліотек і способи пошуку потрібної книги), матері-
али телеконференцій; дистанційні курси по предметах, шлях до
послуги IRC і ін. Така організація діяльності викладача і учня з
ресурсами Інтернет дозволяє вирішувати подвійну задачу — за-
вдання організації самостійного навчання пізнавальної діяльності
учня з різними цільовими установками і завдання заощадження
часу, а разом з ним і матеріальних засобів.

Третя проблема пов’язана з підготовкою учнів до роботи в Ін-
тернеті з його різноманітною інформацією. Адже ресурси Інтер-
нету містять інформацію, спеціально дидактично не організова-
ну. Це інформаційні матеріали, курси для самоосвіти,
відповідним чином структуровані, зі своїм дидактичним апара-
том. А також курси дистанційного навчання, які передба-чають
наявність у мережі електронного підручника і специфічної орга-
нізації навчальної діяльності учня під керівництвом викладача, т.
ч., йдеться про роботу з інформацією, спеціально не підготовле-
ною для цілей навчального процесу. Тут, як бачимо, повинно
йтися про розвиток додаткових складових такого загально навча-
льного уміння, як уміння працювати з текстом. Потрібне оволо-
діння досвідом проектної діяльності по різних навчальних пред-
метах, систематична, цілеспрямована робота в малих групах за
технологією співпраці, тільки такі уміння дозволять працювати з
будь-якою інформацією. У дискусіях, у тому числі і професійних,
які такі популярні в мережі Інтернет, дружність тону і стилі спіл-
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кування, культура спілкування, прагнення до взаєморозуміння є
істотними умовами успішного діалогу або полілогу. А це величе-
зний крок до взаєморозуміння людей, до знайомства з різними
думками на одну проблему, що допомагають знайти спільне рі-
шення обговорюваної проблеми без нав’язування однієї точки
зору.

Ми повинні отримувати від великого соціального простору
користь,та ставати більш різносторонньо розвиненими. Будемо
сподіватись, що цей етап навчання буде розвиватись у потрібно-
му напрямку і ми будемо на цьому заощаджувати час і гроші.

А. И. Курилова
Северо-Кавказский федеральныйуниверситет,
г. Ставрополь, Россия

АУДИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Конец XX в. ознаменовался бурным развитием вычислитель-
ной техники и информационных технологий. Использование ин-
формационно-телекоммуникационных технологий (ИТ) открыло
перед компаниями и фирмами новые горизонты повышения эф-
фективности и рентабельности, позволило получить дополните-
льные конкурентные преимущества за счет увеличения скорости
предоставления услуг. Все большее распространение получили
системы электронного документооборота, которые заменили бу-
мажный документооборот на электронный.

Особо широко ИТ стали применяться для автоматизации бух-
галтерского (финансового, управленческого) учета. Достижения
в области компьютерных технологий позволили получать финан-
совую и операционную информацию быстрее, а следовательно,
более эффективно управлять деятельностью организации. Широ-
кого внедрения ИТ в сферу управления экономическими субъек-
тами явилось то, что финансовым контролерам и аудиторам все
чаще приходилось иметь дело с бухгалтерским учетом исполь-
зующим компьютерные системы для хранения и обработки учет-
ных данных. Распространение компьютерных систем привело к
выделению такой области аудита, как аудит в компьютеризиро-
ванной среде, или компьютерный аудит.

Аудиторы часто сталкиваются с различными электронными
бухгалтерскими системами, а новейшие программные продукты
могут регистрировать данные не так, как это делалось раньше,



69

или быстрее уничтожать старую информацию. Аудитор должен
разбираться в распространенных и новейших электронных бух-
галтерских системах и знать, какие методы проверки подходят
для той или иной среды.

Аудит информационной системы (ИС) — это системный
процесс получения и оценки объективных данных о текущем
состоянии информационной системы, действиях и событиях,
происходящих в ней, устанавливающий уровень их соответст-
вия определенному критерию и предоставляющий результаты
заказчику [1].

В настоящее время актуальность аудита резко возросла, это
связано с увеличением зависимости организаций от информации
и ИС. Рынок насыщен аппаратно-программным обеспечением,
многие организации видят неадекватность ранее вложенных
средств в информационные системы и ищут пути решения этой
проблемы.

Более существенная причина проведения аудита состоит в
том, что при модернизации и внедрении новых технологий их
потенциал полностью не реализуется. Большие объемы началь-
ных и последующих инвестиций в информацию и информацион-
ную систему предполагают планирование и обоснование инвес-
тиций, создание продуманной и обоснованной политики
инвестирования [2]. Возросла уязвимость ИС за счет повышения
сложности элементов этой ИС, увеличения строк кода программ-
ного обеспечения, новых технологий передачи и хранения дан-
ных. Спектр угроз расширился.

Проведение аудита позволит оценить текущую безопасность
функционирования ИС, оценить риски, прогнозировать и управ-
лять их влиянием на бизнес-процессы организации, корректно и
обоснованно подойти к вопросу обеспечения безопасности инфо-
рмационных активов организации.
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА
КОМПЛЕКТУЮЧИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО

ІНТЕЛЕКТУ

Питання вибору постачальника на будь-якому підприємстві є
дуже актуальним. Актуальність зумовлена тим, що перед будь-
яким підприємством постає питання вирішення проблеми вибору
постачальника полягає у виборі джерела постачання, яким може
бути виробник або посередник.

Штучний інтелект, істотно відрізняється від технологій, які
ми обговорювали дотепер. Один з недоліків людського інтеле-
кту полягає в тому, що він не пристосований для виконання
великого обсягу обчислень у процесі аналізу складних проце-
сів і систем, що складаються з ланцюжків взаємозв’язків. Як
відомо, організації, що надають товари і послуги, відносяться
до класу складних соціотехнічних систем, що не тільки змі-
нюються в часі, але й мають функціональну потребу здійсню-
вати вибір шляху свого розвитку. Тому на ефективність управ-
ління істотно впливає обмеженість можливостей людини в
роботі з комплексною та змінною в часі інформацією. Вважа-
ється, що підтримувати досягнення організацією її стратегіч-
них цілей повинні функціональні підсистеми менеджменту,
при цьому їх ядром у майбутньому стануть інтегровані інфор-
маційні системи, що містять елементи штучного інтелекту.
Основні сфери застосування цих систем пов’язані з підтрим-
кою прийняття управлінських рішень у таких напрямках бізне-
су, як кредитування й оцінка ризиків, маркетинговий аналіз,
прогнозування фінансових ринків, моделювання функціональ-
них складових менеджменту (фінанси, виробництво, людські
ресурси), розв’язання прикладних соціологічних задач (моделі
формування і зміни рейтингів політиків), управління бюджет-
ними ресурсами і економічне моделювання, виявлення неза-
конного використання кредитних карток.

СШІ — це програмна система, що імітує на комп’ютері мис-
лення людини. Штучний інтелект надає комп’ютеру риси розуму.
Методи штучного інтелекту засновані на структуризації систем
прийняття рішень. СШІ визначають також як складну програму,
що маніпулює знаннями з метою одержання задовільного й ефек-
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тивного рішення у вузькій предметній області. Системи викону-
ють у таких випадках роль експертів-консультантів, оскільки по-
будовані на знаннях компетентних експертів і володіють відпові-
дною компетентністю (штучно відтворюють компетентність
експертів).

На сьогодні компанія Numenta приступила до розповсю-
дження дослідної версії обчислювальної платформи NuPIC
(Numenta Platform for Intelligent Computing), з допомогою якої
користувач може самостійно будувати системи, які реалізують
принцип передбачувальної пам’ яті, і використовувати їх для
розв’язання задач, пов’язаних з аналізом та екстраполяцією рі-
зноманітних даних. Інсталяційний пакет пакет програми NuPIC
поширюється у двох версіях: для операційних систем Linux та
Mac OS. Для користувачів ОС Microsoft Windows пропонується
запускати на виконання Linux-версію NuPIC з допомогою спе-
ціальної програми фільтра-емулятора. Рекомендований об’єм
оперативної пам’яті для ефективної роботи програми повинен
складати від 1 до 2 Гбайт. Програмний пакет містить інстру-
менти для створення і виконання додатків, модельованих кор-
тексоподібними структурами, згідно з термінологією Numenta
— HTM-системами, а також вихідні коди на C++ та Python, до-
кументацію та приклади.

Для аналізу і розв’язання економічних задач, сучасні інфо-
рмаційні технології пропонують широкий спектр засобів
прийняття рішень із використанням даних, знань, об’єктив-
них чи суб’єктивних моделей, технологій видобування знань.
Методи видобування знань можна умовно розбити на п’ять
груп: класифікація; кластеризація (сегментація); регресія; асо-
ціація.

Завданням напряму штучного інтелекту є розробка апаратно-
програмних засобів, що дозволяють користувачу формулювати і
розв’язувати інтелектуальні задачі. До складу понять штучного
інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку,
експертні системи, комп’ютери п’ятого покоління, системи мо-
делювання мислення тощо. Нейронні мережі можуть ефективно
використовуватись для розв’язання задач прогнозування на осно-
ві аналізу часових рядів; ідентифікації об’єктів і класифікації; оп-
тимізації.

Отже, завдяки штучному інтелекту, підприємство може майже
автоматично (на рівні пам`яті) обирати собі найкращого постача-
льника.
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ПАКЕТ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ
«GRAIN»

Всі економічні процеси виробництва, постачання, експлуа-
тації, споживання і т.д. протікають у часі і просторі та носять
випадковий характер, тому природно в якості їх математичних
моделей розглядати випадкові процеси (функції). Розглянемо
функціонування економічної системи на прикладі агропромис-
лового підприємства, основним видом діяльності якого є заку-
півля та подальший перерозподіл сільськогосподарської про-
дукції між N-пунктами. При цьому постає задача досягти
оптимального розподілу продукції між цими пунктами, мінімі-
зуючи витрати. Враховуючи, що попит на сільськогосподарсь-
ку продукцію є випадковою величиною, то обсяг закупівель і
подальший перерозподіл цієї продукції між N-кінцевими пунк-
тами також носить імовірнісний характер. Таким чином, про-
цес перерозподілу сільськогосподарської продукції буде стоха-
стичним і потребує застосування складних економіко-матема-
тичних моделей.

Досвід показує, що використання економіко-математичних
методів і моделей у сільському господарстві дає значний еконо-
мічний ефект. Але при цьому однією з найважливіших проблем є
відсутність відповідного програмного забезпечення (автоматиза-
ції збору і обробки вхідної інформації, формування числових
економіко-математичних моделей). З цією метою розроблено па-
кет прикладних програм «GRAIN». Треба відмітити, що розроб-
лені економіко-математичні моделі функціонування та розвитку
АПК практично не використовуються із-за відсутності відповід-
ного програмного забезпечення.

Розглянемо опис пакету прикладних програм «GRAIN».
Схеми обчислення та формування параметрів числової еконо-
міко-математичної моделі та оцінювання ризику сільськогос-
подарськиого виробництва реалізовані у вигляді програмних
процедур, які включено до пакету прикладних програм (ППП)
«GRAIN». ППП створено в інтегрованому середовищі розроб-
ки Eclipse на мові програмування Java. Розмір скомпільованого
java-пакету складає 17 кб. Для запуску програми необхідно
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встановити середовище виконання Java Runtime Environment
версії не нижче 1.6.

Пакет прикладних програм реалізовано обчислювальними
схемами:

— модуль «Початкових даних» — модуль, в якому задаються
вхідні дані;

— модуль «Модель розподілу продукції» — модуль, який ви-
водить сформовані матриці даних на екран;

— модуль «Результатів розрахунку» — дозволяє організу-
вати роботу з програмним середовищем за допомогою швидко-
го меню. Таке меню дає можливість переглянути результат,
дані або завершити роботу з програмним середовищем
«GRAIN».

Структурно програмне середовище містить у собі головний
модуль «Grain Alliance — Distribution Model JRE7.bat», який
організує зв’язок з іншими модулями, містить введені значення
констант, типи змінних, оголошення глобальних змінних, а
крім цього в модулі здійснюється розрахунки допоміжних ве-
личин: матриці імовірностей, матриці вартостей, прибутку, та
обчислення параметрів моделі; модуль виведення коефіцієнтів
моделі.

ППП «GRAIN» дає можливість за вхідними даними формува-
ти числову економіко-математичну модель та отримувати опти-
мальне рішення, за вимогою користувача формувати відповідні
таблиці відповідної структури, вносити зміни в обмеження та ді-
яльності тощо.

Цей пакет програм доцільно включити в інформаційну систе-
му управління сільськогосподарським виробництвом, а значить
він має важливе практичне значення.
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ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗПОВСЮДЖЕННІ НЕЛІЦЕНЗІЙНОГО
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Однією з головних проблем впровадження інформаційних си-
стем і технологій в економіці можна назвати проблему вибору
між використанням недешевого ліцензійного програмного забез-
печення (далі ПЗ) (Microsoft, Adobe, WinRAR, ABBYY, Лабора-
тория Касперского та ін.) та безкоштовного (Linux, Avast, 7-zip,
Mozilla та ін.). Для користувача можливість використання будь-
якого програмного продукту визначається не тільки його ціною, а
й зрозумілістю інтерфейсу, простотою та функціональністю. Час-
то платні програми являють собою більш якісний і продуманий
продукт, але висока ціна знижує попит, відштовхуючи потенцій-
них покупців, і змушує їх шукати альтернативні шляхи отримати
бажане. Найпопулярніший спосіб — використання піратських
копій.

Щороку Альянс ділового програмного забезпечення Business
Software Alliance [1] публікує звіт, що містить аналіз темпів роз-
повсюдження піратського ПЗ у 111 країнах по всьому світу. Для
цього використовується спеціальний Індекс рівня піратства
(Piracy Rate), який визначається як відношення неліцензійних ко-
пій ПЗ (Unlicensed Software Units) до загальної кількості інста-
льованих копій ПЗ (Total Software Units Installed).

За даними 2011 року в Україні даний показник дорівнює 84 %
[2], тобто на 84 комп’ютерах зі 100 інстальоване неліцензійне ПЗ.
Для порівняння, у Російській Федерації цей показник становить
63 %, у Західній Європі — 32 %, а у США — 19 %.

Значення Індексу у світі в цілому становить 42 %.
Якщо перейти до грошового виміру втрат від використання

неліцензійного ПЗ (Commercial Value of Unlicensed Software), то
маємо такі дані (у $ M) [2]: Україна — $ 647, Російська Федерація
— $ 3,227, Західна Європа — $13,749, США — $ 10,958.

Втрати у світі в цілому досягають (у $ M) $ 63,456.
Індекс рівня піратства в Україні лишається стабільно високим

і до 2010 року зростав. 2011 рік показав зниження на 2 % у порів-
няні з 86 % у 2010 році.

Український ринок програмного забезпечення складається пе-
реважно з імпортних продуктів. Особливості податкового та ми-
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тного законодавства підвищують ціну для кінцевого споживача.
У поєднанні з культурними особливостями українців це призво-
дить до зменшення попиту на ліцензійне ПЗ і розповсюдження
піратства.

Разом з тим Україна займає 1 місце серед 16 країн Централь-
ної та Східної Європи за показниками об’єму ІТ-аутсорсингу, кі-
лькості компаній у сфері ІТ-аутсорсингу та кількості зайнятих у
цій сфері спеціалістів [3]. Рівень підготовки українських програ-
містів високо цінується по всьому світу. Держава приймає закони
для сприяння розвитку ІТ галузі. Все це створює передумови для
розробки українськими ІТ-компаніями власного ПЗ, що буде
конкурентним імпортному за якістю та доступнішим споживачам
за ціною, а значить — для зменшення рівня використання нелі-
цензійного програмного забезпечення.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
ТА ОБРОБКИ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

За останніми роками кількість накопиченої інформації невпин-
но збільшується. Не можна сказати, що всі новостворені дані ма-
ють високу цінність. Якість не означає кількість. Не можна порів-
нювати створений більше 500 років тому портрет «Мона Ліза» і
його сучасну цифрову версію. Це зовсім різні речі. В сучасного су-
спільства з’явилась потреба в збереженні великої кількості інфор-
мації. Це стосується як і простих користувачів, так і великих кор-
порацій або фірм. Такі фактори сприяли розвитку дата центрів для
зберігання та обробки великих об’ємів інформації. Дата-центр орі-
єнтований на вирішення бізнес-завдань шляхом надання інформа-
ційних послуг. Сучасні великі компанії створюють власні центри
обробки даних і впроваджують сучасні технології їх проектування.
Перший дата-центр Microsoft був побудований в 1989 році. Це був
ЦОД першого покоління. Microsoft самостійно здійснює проекту-
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вання, будівництво та управлінням ЦОД. Компанія використовує
їх для забезпечення працездатності сервісів, якими користуються
мільйони людей по всьому світу (XBOX Live, Hotmail, MSN, Zune,
SkyDrive і т. п.) та для надання глобальної масштабованої платфо-
рми, на основі якої розробники можуть створювати власні SaaS.
Ця платформа Windows Azure, яка реалізує модель PaaS (Platform в
якості сервісу). Інша велика компанія Googleкупує енергію, отри-
ману від сили вітру, безпосередньо для забезпечення діяльності
дата-центру. До цього Google інвестував сотні мільйонів доларів у
проекти, пов’язані з екологічно чистою енергією.

Компанія переконана, що працювати потрібно з постачальни-
ками чистої енергії, на відміну від інших компаній, які намага-
ються добувати чисту енергію самостійно. Apple будує величезні
сонячні і біопаливні ферми поблизу від своїх дата-центрів в Пів-
нічній Каліфорнії. Аукціонний гігант eBay створює величезний
енергетичний центр біля одного зі своїх центрів обробки інфор-
мації. Інтернет-компанії тільки починають працювати з екологіч-
но чистою енергією. Але переважна більшість як і раніше віддає
перевагу традиційним джерелам енергії.

Ефективність майбутнього дата-центру визначається на етапі
проектування. Потрібно враховувати безліч факторів при виборі мі-
сця, де буде розміщуватись центр обробки даних. ЦОД об’єднують
велику кількість інформації, спрощують доступ до неї. Використан-
ня дата-центрів — це впевнений крок на шляху оптимізації.

Ю. С. Марчук
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ПОБУДОВА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПІДСИСТЕМИ СКЛАДНОЇ
ПРОМИСЛОВОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ

АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Проблемі оцінювання ефективності роботи промислових сис-
тем присвячено багато робіт науковців у сфері економіки та ме-
неджменту. Вони, в своїй більшості, базуються на методах фі-
нансового та економічного аналізу із використанням методик
факторного аналізу, а також різноманітними модифікаціями ме-
тода зваженої суми окремих техніко-економічних показників.
Проте, основним недоліком розглянутих моделей є використання
в оціночній шкалі виключно кількісних показників, що не дають
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змогу оперувати з невизначеністю. Якщо в процесі моделювання
діяльності окремої промислої системи зазначені недоліки не є
критичними, то при моделюванні ефективності роботи такої
складної системи, як управлінської підсистеми складної промис-
лової системи вони є неприпустимі.

Необхідність використання методів теорії нечітких множин,
обумовлюється рядом чинників:

• оцінювання ефективності роботи складної промислової сис-
теми відноситься до досить складних процесів і для її адекватної
оцінювання не існує задовільної математичної моделі;

• процеси діяльності складної промислової системи можна
класифікувати як нелінійні та слабкоструктуровані;

• необхідність використання лінгвістичних змінних (експерт-
них знань).

Метою роботи було дослідження рівня ефективності стану ро-
боти управлінської підсистеми складної промислової системи,
що здійснюється на основі алгоритму типу Мамдані, як одного із
найбільш поширених методів нечіткого виведення. А також оці-
нювання ефективності функціонування управлінської підсистеми
складної промислової системи залежно від періоду аналізу — по-
точний, оперативний, стратегічний

За даними розрахунків, керівництво складної промислової си-
стеми отримає можливість здійснити висновки про рівень вико-
нання загально-корпоративної стратегії розвитку (оскільки мо-
дель включає у себе показники, що дають змогу оцінити розвиток
складної промислової системи у довгостроковій перспективі), а
також здійснювати стратегічне планування інноваційного розви-
тку.

Для оцінювання адекватності побудованої моделі здійснимо
аналіз ефективності роботи управлінської підсистеми при страте-
гічному плануванні роботи складної промислової системи.

В. В. Мельников
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ SAP R/3 И ИНТЕГРАЦИЯ
С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

В современных условиях ведения бизнеса возникает потреб-
ность в комплексном процесе информатизации для выхода на но-
вые рынки сбыта, расширение асортимента, привлечения новых
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клиентов, поиска поставщиков, ведение непрерывного производ-
ства, и проводить бизнес-аналитику. Для этого одной SAP ERP
системы — недостаточно.

Архитектура системы SAP R/3:
— Сервер базы данных;
— Cервер приложений;
— Cервер подачи информации;
SAP ERP — это центральный компонент функционирования

экономической информационной системы предприятия. В этом
компоненте ведется оперативная деятельность, используя OLTP
технологию. Со временем информация передается в систему BI
для анализу и принятия стратегических решений.

Через модуль SAP MM (Material Management) есть возмож-
ность интеграции c SRM системой, таким способом можно выби-
рать поставщиков качественных и сравнительно дешевых мате-
риалов или услуг, а также отслеживать всю цепочку поставок,
что дает больше времени на само производство или сбыт.

Модуль SAP SD ( Sales and Distribution) в котором одним с ос-
новных данных — это клиент интегрируется с любой CRM сис-
темой. С помощью такого соединения систем увеличивается ко-
личество клиентов и продаж, чем при использовании одной ERP
системы.

Система SAP легко интегрируется с большинства современ-
ными программными продуктами, использую платформу SAP
NetWeaver, а так же возможность выгрузки данных в Microsoft
Excel.

Используя современный комплекс программных средств мо-
жно повысить экономическую эффективность конкурентоспосо-
бность предприятия, что увеличит прибыль и возможность рас-
ширения на другие рынки сбыта.

Т. О. Михнюк
Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова
Національного авіаційного університету

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
З ДІАГНОСТУВАННЯ СЕРЦЕВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

У МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ

У швидкому ритмі сьогодення здоров’я будь-якої людини ін-
коли залежить від того, на скільки швидко буде надана допомога:
до початку розвитку хвороби чи під час її прогресування. Вкрай
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гостро це питання постає в кардіологічних відділеннях лікуваль-
них закладів. Тому важливим питанням, що виникло на теперіш-
ній час перед медичною галуззю є пришвидшення процесу діаг-
ностування кардіологічної захворюваності населення. Особливо
важливим завданням сьогодення є автоматизація та інформатиза-
ція кардіологічних відділень медичних закладів. Включення які-
сної візуалізації процесу діагностування, а також баз даних і ма-
тематичних апаратів підтримки прийняття рішень підніме
медичну галузь на більш високий рівень розвитку, дозволить
прискорити роботу з аналізу та діагностики кардіологічних за-
хворювань, підвищить достовірність результату, дозволить впро-
вадити методи прогнозу та попередження захворювань, а також
покращити ефективність обслуговування населення.

Метою досліджень є розробка моделі та програмного компле-
ксу системи підтримки прийняття рішень (СППР) з діагносту-
вання серцевих захворювань для проведення контурного аналізу
електрокардіограми (ЕКГ) та встановлення попереднього діагно-
зу пацієнта.

СППР з діагностування серцевих захворювань належить до гі-
бридних систем. Цей факт підтверджує те, що система функціо-
нує на основі БД, всі її дії виконуються послідовно і відповідно
заданому алгоритму, а прийняття остаточного кінцевого резуль-
тату здійснюється на основі наперед заданих правил.

Структура розробленої СППР складається із кардіографа та
блоку аналізу й діагностики ЕКГ. Включений у структуру кардіо-
граф працює на основі аналогового мультиплексора, який кому-
тує вхідні сигнали від наявних відведень. Наступна обробка оци-
фрованих даних проводиться безпосередньо мікроконтролером,
мікропроцесором чи цифровим сигнальним процесором, що ви-
конують функції управління, реалізації алгоритмів аналізу, пред-
ставлення результатів виміру та передача сигналу в блок аналізу
та діагностики.

Моделювання та проектування блоку аналізу та діагностики
сигналу ЕКГ являється одним із основних завдань даної роботи.

За результатами проведених досліджень було реалізовано
програмний комплекс системи, що дозволяє проводити контур-
ний аналіз ЕКГ, відзнятий електрокардіографом і на основі побу-
дованих математичних моделей, а також приймати рішення на
основі правил бази знань системи. На основі відзнятих сигналів
ЕКГ СППР з діагностування серцевих захворювань проводить
розрахунок основних параметрів ЕКГ, що необхідні для прове-
дення контурного аналізу ЕКГ. Розрахунок таких параметрів ґру-
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нтується на використанні відсоткових співвідношень та лінгвіс-
тичних оцінок даних. Програмний комплекс реалізує алгоритм
розшифрування ЕКГ, що ґрунтується на аналізі серцевого ритму
та провідності, підрахунку числа серцевих скорочень, оцінці про-
відності серця, визначенні електричної осі серця та аналізі зубців
і комплексів зубців ЕКГ.

СППР з діагностування серцевих захворювань було розробле-
но засобами інтегрованого середовища розробки Visual Studio та
системи керування базами даних MS SQL Server 2008.

Отже, застосування розробленої системи у лікувальних закла-
дах дозволить прискорити процес прийняття рішень при діагнос-
туванні серцевих захворювань, підвищити достовірність і точ-
ність результату.

Мірошниченко А. К.
Харківський національний університет будівництва
та архітектури

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ
ТА АНАЛІЗУ БІЗНЕС-ПЛАНІВ

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, що
використовується у всіх сферах підприємництва. Наявність вда-
лого бізнес-плану здатна допомогти новому бізнесу. Бізнес-план
допомагає керівництву підприємства ретельно вивчити кожний
елемент передбачуваного ризикового ринкового проекту, вияви-
ти слабкі місця і прогалини, усуненню яких доведеться приділити
велику увагу.

Мета розробки бізнес-плану — скоординувати діяльність ор-
ганізації на найближчий і віддалений періоди відповідно до по-
треб ринку і можливостей одержання необхідних ресурсів. Він
дає інвестору відповідь на питання, чи варто вкладати кошти в
даний інвестиційний проект і за яких умов він буде найефектив-
нішим при допустимому для інвестора ступені ризику і вірності
припущень щодо проекту.

Найбільш повне урахування динаміки реалізації проекту при
підготовці та аналізі бізнес-плану можливе з використанням спе-
ціалізованих комп’ютерних систем економічного і фінансового
моделювання, пристосованих для вирішення подібних завдань.
Кожна програма для складання бізнес-плану має свої переваги і
недоліки. Найчастіше використовуються такі програми:
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— Project Expert застосовується для створення і вибору оптима-
льного плану розвитку бізнесу, опрацювання фінансової частини
бізнес-плану, оцінки інвестиційних проектів. Система автоматично
розраховує багато показників ефективності і будує графіки та діа-
грами, дозволяє аналізувати кілька варіантів проекту;

— COMFAR III Expert — це програма для складання бізнес-
плану, перевагами якої є гарна документованість і добре проду-
мана методика аналізу. Пакет COMFAR реалізований у вигляді
трьох програмних блоків: вводу даних, розрахунків, видачі ре-
зультатів. Особливістю пакету є його закритість;

— Альт Інвест дозволяє виконувати ефективний аналіз інвес-
тиційних проектів, створювати бізнес-плани та ТЕО, адаптована
до системи російського оподаткування і бухгалтерської звітності.
Програма створена в середовищі Microsoft Excel, що надає кори-
стувачеві ряд додаткових можливостей;

— Бізнес План М 1.4 — програмний продукт розроблений для
побудови наочної фінансової документації (бізнес-плану, ТЕО),
представлена в класі фінансового моделювання за принципом
повного закритого циклу підготовки документації «під ключ»,
може використовуватися в будь-яких сферах діяльності бізнесу.
Має можливість підготовки двох частин документа: текстової та
розрахункової;

— Business Plan PL — надає можливість скласти професійний
бізнес-план для зовнішнього чи внутрішнього використання лю-
дині з базовими знаннями в області економіки. Містить кілька
варіантів алгоритмів розрахунків фінансових показників. Авто-
матично створює звіти;

— Мастерская бизнес-планирования — комплексний продукт
для бізнес-планування. До складу входять шаблони розрахунків,
бізнес-планів, а також майже 70 готових бізнес-планів реальних
проектів. Крім того, містить інструменти для оцінки фінансової
ефективності за бухгалтерською звітністю;

— Business Plan Pro — однією з переваг цієї програми є можли-
вість корегування бізнес-плану відповідно до інтересів інвестора
он-лайн, а також детально опрацьована документація і більше 400
вже готових бізнес-планів, розміщених у базі програми.

Правильний вибір і ефективне використання комп’ютерних
програмних продуктів дозволяє значно покращити якість самих
бізнес-планів. Крім того, застосування відомих ліцензованих сис-
тем зміцнює авторитет ініціаторів проекту і підвищує фінансово-
економічну привабливість останнього.
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А. О. Мороз
Одеський національний політехнічний університет

SS-АЛГОРИТМ ПРИХОВУВАННЯ ТАЄМНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

Широкосмугові методи передачі сигналів застосовуються в
техніці зв’язку для забезпечення високої їх перешкодостійкості і
затруднення процесу перехоплення. Застосування широкосмуго-
вих методів в стінографії затруднює виявлення прихованих даних
і їх видалення. Оскільки сигнали, розподілені по усій смузі спек-
тру, важко видалити, стінографічні методи, побудовані на основі
широкосмугових методів(спектр таємного повідомлення розши-
рюється до спектру контейнера), є стійкими до випадкових і на-
вмисних пошкоджень [1].

Метою роботи є створення стегометода, головною вимогою до
якого є забезпечення великого об’єму правильно відновленої при
декодуванні таємної інформації як в ідеальному каналі зв’язку,
так і за наявності перешкод.

2. Розробка SS-алгоритму (SS _ stego)
Класична неперервна модель зв’язку представлена в [2]. Ско-

ристаємося адаптованою до стіганографії широкосмуговою мо-
деллю зв’язку [3]. Як контейнер використовується зображення в
градації сірого, матрицю якого позначимо F. Розіб’ємо F на бло-
ки F1,….,FK малої розмірності n × n, кожен з яких використовуєть-
ся для перенесення одного біта таємного повідомлення b1 ,…, bk
,bi ∈ {–1, 1}, Ki ,1= .

Алгоритм занурення таємного повідомлення включає таку по-
слідовність кроків:

1. Формування автокореляційної матриці R розмірності n × n:
R =, де iZ  — вектор, складений зі значень пікселів блоку Fi

матриці контейнера;
2. Побудова модулюючого сигналу S :
R = UΛUT — спектральне розкладання R. S — власний вектор,

що відповідає найменшому власному значенню.
3. Занурення таємної інформації :
1) занурення одного біта повідомлення b: iii ZSAbY += ;
2) представити iY  у вигляді матриці iF .
При передачі або зберіганні зображення з вбудованим у нього

повідомленням могло піддатися обурюючим діям. Позначимо йо-
го F .
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Алгоритм видалення таємного повідомлення:
1) матрицю блоку iF  представити у вигляді вектору iii ZYZ =⋅ ;
2) декодування зануреного біта інформації: b = sign SYi ,
Висновок. Для створення перешкодостійких алгоритмів слід

прагнути до того, щоб обуренню піддавалися вектори, що відпо-
відають великим власним значенням (ВЗ). Навіть при сильних
перешкодах, коли зображення зазнає серйозні пошкодження, мо-
жна витягнути інформацію з цих векторів майже без втрат. Але,
на жаль, ми не можемо занурювати інформацію в ці вектори,
оскільки порушується надійність сприйняття стегоповідомлення.
Це пояснюється тим, що власні вектори, що відповідають найбі-
льшим ВЗ матриці зображення, відповідають низькочастотним, а
найменшим —високочастотним складовим початкового зобра-
ження.
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РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ ДЛЯ АНАЛІЗУ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ «КЛІЄНТ-БАНК»

У ХФ АКІБ «УКРСИББАНК»

Система «клієнт-банк» — сучасна комп’ютерна програма для
зв’язку та обміну інформацією між банком і клієнтами. Система
«клієнт-банк» забезпечує клієнтові можливість оперативно
управляти власними рахунками в банку, не залишаючи свого бу-
динку або офісу.

На сучасному етапі розвитку банківських технологій та
комп’ютерних програм, практично жодна банківська операція не
виконується без застосування технологій комп’ютерного облад-
нання, застосування яких дозволяє в значній мірі автоматизувати
складання не лише податкової звітності та файлів звітності для
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Національного банку України, але й управлінської звітності бан-
ку. Зокрема для управління ліквідністю банку повсякденним ста-
ло надання першим особам банку звітності за попередній день по
змінам позицій балансових рахунків банку.

Зазвичай робота системи «клієнт-банк» не підлягає такому де-
тальному огляду і розглядається лише у комплексі розрахункових
операцій банку. Але перспективи приросту доходів за цією пози-
цією передбачають проведення більш детального аналізу, при-
наймні на рівні планово-економічного підрозділу банку в цілому
та його філій зокрема.

Розробка комплексу задач для проведення аналізу ефектив-
ності роботи системи «клієнт-банк» дозволить встановити по-
треби аналітиків у показниках діяльності системи та реалізува-
ти їх за допомогою створення програмного продукту, що
дозволить максимально скоротити витрати часу на обробку пе-
рвинної інформації.

Метою створення програми автоматизації аналізу ефективнос-
ті роботи системи «клієнт-банк» у ХФ АКІБ «УкрСиббанк» є
прискорення аналізу ефективності шляхом впровадження
комп’ютерних технологій, визначення ключових позицій аналізу
та можливостей подальшого застосування результатів. Зокрема
важливим моментом аналізу є програма розрахунку потенційного
приросту доходів від системи «клієнт-банк» залежно від прирос-
ту кількості клієнтів. Дана розробка дасть змогу чіткіше визнача-
ти планові показники приросту дохідної частини банку на основі
інших показників, що будуть запропоновані аналітичним відді-
лом.

На сьогоднішній день бізнес-планом передбачено переведення
до кінця року 32 % клієнтів на обслуговування за системою «клі-
єнт-банк», що викликано процесом вдосконалення обслуговуван-
ня клієнтів через оптимізацію завантаження на одного операціо-
ніста та автоматизовану банківську систему.

Робота програми побудована на принципі повторення операції
введення аргументу з подальшим обчисленням і виведенням на
екран результатів обчислення. Побудова графічного матеріалу
працює аналогічно за допомогою команди «inputbox», що дозво-
ляє ввести аргументи, з подальшим використанням введеної ін-
формації як параметрів побудови графіку.

Система розраховує долю клієнтів, що використовують сис-
тему «клієнт-банк» в загальному обсязі клієнтів, у процентному
співвідношенні. Після чого пропонує користувачу простежити чи
виконується відповідний показник бізнес-плану у 32 %.
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Останнім кроком є пропозиція користувачу розглянути графік
приросту кількості клієнтів в цілому та кількості клієнтів, що ви-
користовують систему «клієнт-банк». У разі підтвердження про-
позиції натисканням кнопки «OK», система виводить на екран
графік.

Після закінчення роботи макросу на екрані залишаються таб-
личні дані; коефіцієнти, що розраховувались системою; графік —
з якими можна продовжити дослідження, розраховуючи необхід-
ні дані.

В. О. Носова
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь, Россия

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопросы информационной безопасности стали особенно акту-
альными с середины 70-х гг. прошлого столетия, что обусловлено
революционным развитием информационных технологий, их ро-
ли как в экономике, так и в обществе в целом. В современной
экономике информация становится одним из основных ресурсов,
во многом определяющим не только эффективность развития би-
знеса, но и его безопасность. С возрастанием роли информации в
экономической жизни государства, вопросы обеспечения инфор-
мационной безопасности выходят на одно из первых мест не то-
лько государства, но и для отдельных предприятий. Актуаль-
ность проблем информационной безопасности на государствен-
ном уровне подтверждается принятием в Российской Федерации
в 2000 г. «Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации». В Доктрине среди наиболее важных объектов, по-
двергаемых воздействию угроз информационной безопасности
Российской Федерации в сфере экономики, указаны:

• системы бухгалтерского учета предприятий, учреждений и
организаций независимо от формы собственности;

• системы сбора, обработки, хранения и передачи финансовой,
биржевой, налоговой, таможенной информации и информации о
внешнеэкономической деятельности государства, а также пред-
приятий, учреждений и организаций независимо от формы собст-
венности.
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Это свидетельствует о том, что на государственном уровне
признана центральная роль бухгалтерского учета и отчетности,
а также информационных систем по их распространению сре-
ди заинтересованных пользователей, в обеспечении информа-
ционной безопасности не только отдельного предприятия, но
и всего государства в целом. В экономической литературе су-
ществуют разные подходы к содержанию понятия «инфор-
мационная безопасность предприятий». Приведем некоторые
из них:

— Информационная безопасность — состояние защищеннос-
ти информационной среды общества, обеспечивающее ее форми-
рование, использование и развитие в интересах граждан, органи-
заций, государства (Федеральный закон «Об участии в между-
народном информационном обмене»);

— Информационная безопасность — это состояние защищен-
ности информационных ресурсов, технологии их формирования
и использования, а также прав субъектов информационной дея-
тельности

Для управления информационной безопасностью необхо-
димо предотвратить возникающие угрозы, которые выражают-
ся в нарушении ее целостности, конфиденциальности, полноты
и доступности. В связи с недостаточной защитой информации,
а в частности с недостоверной бухгалтерской финансовой от-
четностью, предоставляемой для нужд инвесторов, обанкроти-
лось значительное количество крупных транснациональных
корпораций, например Enror, WorldCom, Xerox, Parmalat и др.
В России самое крупное нарушение информационной безопас-
ности можно считать появление в свободной продаже элект-
ронной базы данных о банковских проводках расчетно-
кассовых центров Центрального Банка РФ. Таким образом, бу-
хгалтерская финансовая отчетность в условиях современной
экономики стала сама по себе оказывать непосредственное
влияние на информационную составляющую экономической
безопасности, превратившись в один из важнейших элементов
экономической безопасности предприятия.
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОБУДОВИ
МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ З ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ

КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

У наш час досить важливим є питання автоматизації, особливо
в області економіки. Як варіант, пропоную автоматизувати ви-
значення кредитоспроможності шляхом перекладання відповіда-
льності на програмного агента.

Спочатку визначимо поняття кредитоспроможності.
Кредитоспроможність — це здатність позичальника повністю

та у визначений термін розрахуватись за своїми борговими зо-
бов’язаннями. У світовій практиці використовується багато ме-
тодик оцінки кредитоспроможності, в основу яких покладено
аналіз фінансового стану позичальника та його надійність з точки
зору своєчасного погашення боргу банку.

Поняття агента є досить широким.
Агент (від латинського agens — той, що діє):
1) особа, що діє за дорученням кого-небудь; представник ор-

ганізації, установи і т.ін., що виконує доручення, уповноважений.
2) у природних науках, агент — чинник, що діє в якому-

небудь процесі або явищі, наприклад сірковулканізуючий агент у
процесі вулканізації каучуку.

Програмні агенти стали одним із найважливіших досягнень
комп’ютерних наук у 90-х роках. Агенти застосовуються в до-
датках, де людина і комп’ютер тісно пов’язані між собою в про-
цесі управління виробничими (технологічними) та невиробни-
чими процесами. Велика кількість різноманітної інформації
вносить плутанину у визначення того, що ж насправді є програ-
мним агентом.

Інструментальним засобом для побудови мультиагентних сис-
тем, було обрано середовище JADE.

JADE (Java Agent Development Framework) — це середовище,
призначене для розробки мультиагентних систем і додатків, які
відповідають стандартам FIPA для інтелектуальних агентів.
JADE включає два основних компонента: FIPA-сумісна платфор-
ма та інструментарій для розробки агентів. Вона спрощує розро-
бку мультиагентних систем завдяки використанню FIPA-
специфікацій і за допомогою набору інструментів (tools), які під-
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тримують фази виправлення помилок (debuggіng) і розгортання
(deployment) системи.

Отже, в результаті було створено агента в середовищі джава,
який дає одну з відповідей — видавати чи не видавати кредит.

Н. А. Потапова
Одеський національний політехнічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ЗВИЧАЙНИХ

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ

У роботі пропонується моделювання вірусної атаки системи
захисту інформації за допомогою моделі Лотткі—Вольтерра.

У [1] на основі теорії обурень вперше був розроблений зага-
льний математичний підхід до проблеми аналізу стану довільної
інформаційної системи, який дав можливість побудови принци-
пово нових універсальних моделей СЗІ — геометричної, графо-
во-матричної, механічної [2] і моделі, заснованої на аналізі дина-
мічних систем [3]. Зокрема, при аналізі захищеності інфор-
маційної системи розглядається відома в теорії еволюційних ал-
горитмів система Колмогорова—Чепмена. Схожа модель викори-
стовується і при моделюванні станів складних екологічних сис-
тем, наприклад моделі «хижак-жертва», відомої як модель
Лотткі-Вольтерра [4], яка являє собою систему звичайних нелі-
нійних диференціальних рівнянь другого порядку. У силу того,
що при моделюванні вірусних атак запропоновано використову-
вати апарат звичайних диференціальних рівнянь [5], то ставиться
завдання моделювання вірусної атаки інформаційного об’єкта за
допомогою апарату звичайних диференціальних рівнянь.

У даний момент автором проводяться аналогії між якісними по-
казниками біологічних та інформаційних систем з метою встанов-
лення відповідної функціональної залежності і отриманням аналіти-
чних уявлень для ступеня захищеності інформаційної системи.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
З АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Мета даної роботи: дослідження стану автоматизації процесів
визначення показників для аналізу фінансових результатів діяль-
ності банку та обґрунтування пропозицій з метою вдосконалення
цих процесів на основі застосування сучасних інформаційних
технологій.

Актуальність теми визначена необхідністю удосконалення ба-
нківської інформаційної системи, саме в сфері визначення фінан-
сових результатів діяльності комерційних банків, як інтегруючих
показників про стан банківської системи. Діяльність сучасного
банку нерозривно пов’язана з інформаційними технологіями. То-
му автоматизовану банківську систему (АБС) можна розглядати
як форму організаційного управління банком на базі широкого
застосування сучасних інформаційних технологій. При автомати-
зації створеної інформаційної системи зменшується час для
отримання необхідної інформації, яка дозволяє здійснювати ана-
ліз фінансових результатів діяльності комерційного банку та оці-
нку її ефективності.

Аналіз літературних джерел [2—4] і практичного досвіду ро-
боти банків показує, що аналіз фінансових показників їх діяльно-
сті проводиться виключно на основі використання комп’ютерних
технологій для розрахунку заданих показників. Технології таких
розрахунків можна класифікувати за такими напрямами.

Перший напрям — це автоматизація функції контролю дотри-
мання економічних нормативів комерційними банками (нормати-
ви капіталу, ліквідності кредитного ризику, інвестування), пере-



90

лік і методика розрахунку яких регламентується інструкцією
НБУ № 368. Технологія розрахунку наведених нормативних по-
казників здійснюється на практиці засобами програмного ком-
плексу АРМ «Статзвітність», у головному меню якого виділено
функцію «Економічні нормативи», через яку користувач входить
на наступний рівень меню і задає який нормативний показник
потрібно розраховувати. Інформаційну базу для розрахунку еко-
номічних нормативів становлять звітний файл 1 — «Дані про за-
лишки на рахунках» і довідники, що підтримуються для АРМ
«Статзвітність». Результати розрахунку заносяться автоматично в
звітний файл «Звіт про дотримання економічних нормативів».
Цей файл передається з головного комерційного банку до НБУ.
За складом технологічних процесів оброблення інформації ком-
плекс задач з автоматизація функції контролю дотримання еко-
номічних нормативів комерційними банками можна віднести до
регламентних, він є сталим і забезпечує економічний аналіз ос-
новних фінансових показників діяльності комерційних банків і
регулятивну діяльність НБУ.

Другий напрям технології розрахунку показників діяльності
комерційних банків здійснюється засобами програмного компле-
ксу АБС, який може бути типовим чи оригінальним для банку. В
такому комплексі повинні передбачатись спеціальні автоматизо-
вані функції для отримання в режимі on-line довідок про фінан-
совий стан банку. В загальному режимі технології повинен вес-
тись розрахунок основних аналітичних показників для виконання
таких функцій:

• аналіз балансу (агрегованого та в розрізі класів, розділів,
груп і балансових рахунків);

• аналіз пасивів банку (структура пасивів, структура власних
коштів, структура залучених коштів);

• аналіз активів банку (структура активів, структура кредит-
ного портфеля);

• аналіз доходів, видатків і прибутку банку (нарахування і фа-
ктично отримані доходи, рентабельність, доходи від банківських
послуг, прибутковість банку);

• аналіз виконання фінансового плану доходів і витрат тощо.
Для автоматизації наведених функцій може застосовуватись

як децентралізована, так і централізована організація оброблення
даних.

Як показує аналіз, на сьогодні в банках України переважає де-
централізована організація оброблення даних. Основою децент-
ралізованої організації є розподілене оброблення інформації на
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місцях її виникнення. Є два можливих варіанти децентралізова-
ної технології: повна децентралізація та децентралізація на рівні
філії.

Повна децентралізація полягає в тому, що у кожному з органі-
заційних підрозділів банку установлюється окрема незалежна ко-
пія АБС, яка працює зі своєю автономною базою даних. Обмін
інформацією виконується підсумковими, консолідованими дани-
ми по завершенню банківського дня електронними чи паперови-
ми документами. Консолідація даних виконується спочатку на
рівні філій, обласних дирекцій, а потім на рівні банку в цілому.

Децентралізація на рівні філії полягає в тому, що у кожній з
філій установлюється окрема незалежна копія АБС, яка працює зі
своєю автономною базою даних, а всі її безбалансові відділення
працюють з нею в on-line-режимі як віддалені робочі місця. Сис-
теми організації інформаційної технології з децентралізацією на
рівні філій є найпоширенішими на сьогодення.

Централізована АБС працює з єдиною базою даних у голо-
вному офісі банку, забезпечуючи режим on-line доступу до да-
них всіх інших підрозділів банку. В єдиній базі даних зберіга-
ється вся нормативно-довідкова інформація, а також дані про
всіх клієнтів, що забезпечує відсутність дублювання та проти-
річивості даних, спрощує процедури їх адміністрування та на-
дає можливість співставлення даних і контролю за операціями,
які виконані для одного клієнта в різних підрозділах банку.
Централізація надає переваги при виконанні операцій та їх бу-
хгалтерському проведенні в режимі реального часу, що дає
змогу банку формувати реальний банківський баланс на будь-
який момент часу.

Відповідно до принципу організації оброблення даних —
централізована чи децентралізована в комерційних банках засто-
совується розв’язання задач з аналізу фінансових показників дія-
льності банку. При децентралізованій організації оброблення да-
них задачі аналізу повинні розв’язуватись на кожному рівні
ієрархії банку поступово і їх результати накопичують до узагаль-
нення в головному офісі, тоді як при централізованій організації
технології задачі розв’язуються паралельно на всіх рівнях, в го-
ловному з використанням центральної бази даних, а не методом
накопичення показників, що надійшли від низових структур бан-
ку. Варіант централізованого розв’язання задач має значні пере-
ваги. При цьому, як показує досвід , доцільно використовувати
технологіяю «клiєнт-сервер», яка може бути дво або трьох-
рівневою [4]. Ми пропонуємо для розв’язання задач аналізу фі-
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нансових показників діяльності комерційного банку і взагалі в
банку застосовувати трьохрівневу архітектуру АБС. Така архіте-
ктура забезпечує високу ефективність і надійність системи в ці-
лому, дає можливість нарощувати потужність окремих компоне-
нтів, дозволяє успішно вирішувати задачі адміністрування та
забезпечує високий рівень безпеки, а також надає можливості ін-
теграції з зовнішніми програмними продуктами і реалізацію веб-
решень. Клієнтські додатки можуть бути реалізовані не лише
вбудованими засобами розробки, але і за допомогою будь-яких
програмних середовищ.

Для розв’язання задач з аналізу фінансових показників дія-
льності банку АБС повинна мати засоби підтримки консолідо-
ваних аналітичних технологій, зокрема завантаження та під-
тримки сховища даних, побудованих здебільшого на основі
OLAP-технології (On-Line Analytical Processing). OLAP-
технологія дозволяє аналітикам виконувати оперативний бага-
товимірний аналіз банківських даних і в найкоротші терміни
вирішувати різні аналітичні задачі і готувати керівництву бан-
ку складні аналітичні звіти про стан справ у банку. Крім того
сховище даних є основою для технології інтелектуального
аналізу даних Data Mining, яка дуже ефективна при аналізі клі-
єнтської бази банку, вона може бути застосована для управлін-
ня кредитним портфелем, оцінки інвестиційних проектів та
розв’язанні багатьох інших задач.

Підводячи підсумки слід відмітити, що в АБС поки що широ-
ко ще не представлені функції з аналіз фінансової діяльності та
прибутковості баку в реальному режимі часу, широкий перелік
різноманітних фінансових та економічних показників ще не ви-
користовується менеджерами і керівниками банку в плані під-
тримки прийняття управлінських рішень.
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DATAMINING У МУЛЬТИМЕДІА

Метою даної роботи є дослідити інтелектуальний аналіз муль-
тимедіа даних, визначити методи, закономірності та правила ви-
явлення знань у базах даних.

Актуальність теми «Data mining у мультимедіа» викликана
тим, що на даний момент у мережі Інтернет доступна величезна
кількість фото- та відео-даних, у зв`язку з цим користувачам по-
трібні веб-сайти для розміщення цих даних, їх обговорення та ар-
хівування.

Як приклад можна взяти Flickr, який є фото-сервісом порталу
Yahoo, в ньому накопичено кілька мільярдів фото. Іншим більш
відомим прикладом є всесвітньо відома Інтернет-служба, що на-
дає послуги розміщення відеоматеріалів YouTube. Невід`ємною
функціональністю цих сервісів є і те, що можна не просто дода-
вати свої дані, а і продивлятись фото та відео дані інших корис-
тувачів, коментувати інші записи. Найбільшими сервісами обмі-
ну мультимедіа даними є Facebook та Vk.сom, в їхніх базах
зберігаються сотні мільярдів фотографій.

Мультимедіа може представлятись у різних формах текстових
метаданих. Аналіз тексту у мультимедіа, а саме процес отриман-
ня високоякісної інформації з тексту на природній мові, може
здійснюватись у таких формах:

• оточуючий текстовий аналіз (surrounding text mining);
• теговий аналіз (tag mining);
• аналіз приєднування текстового і візуального контенту (join

text and visual content mining);
• перехідний аналіз текстового та візуального контенту (Cross

text and visual content mining).
У даній доповіді розглядаються активні досліди текстового

майнінгу у мультимедійних службах. Хоча науково-дослідницькі
роботи у цій сфері добилися великого прогресу в різних аспектах,
є ще багато відкритих питань, які повинні бути досліджені. Не-
зважаючи на успіхи і прогреси дата майнінту мультимедіа біль-
шість існуючих методів страждають від труднощів обробки ве-
ликих масштабів мультимедійних даних. Величезна кількість
тестових і тренувальних даних або обчислення великої потужно-
сті, як правило, необхідно для існуючих методів інтелектуально-



94

го аналізу даних для досягнення задовільної продуктивності. Тим
не менш, це занадто складно, або навіть неможливо, зустріти цю
вимогу в реальних додатках. Таким чином, існує нагальна необ-
хідність у розробці масштабованих методів аналізу тексту для
полегшення великомасштабного мультимедійного управління.

Роблячи підсумки, необхідно додати, що соціальні мультиме-
дійні мережі стають важливою частиною медіа-споживання для
користувачів Інтернету. Вони приносять нові метадані, такі як ко-
ристувальницькі переваги, інтереси, поведінку, соціальні відноси-
ни і соціальну структуру мережі . Ця інформація дає по справж-
ньому нові можливості для просування поточних мультимедійних
методів аналізу, а також розробляти різноманітні мультимедійні
додатки. Численні дослідні теми можуть бути вивчені, в тому чис-
лі поєднання традиційних методів з інформацією, отриманою від
соціальних мережевих спільнот; злиття аналізу контенту, текст і
соціальна мережа передачі даних і персонального мультимедійно-
го аналізу в соціальних мережевих середовищах.

А. С. Ременюк, М. Ю. Шекера
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕМІЩЕННЯ
РОБОТА-ПИЛОСОСА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДА МУРАХИ

Мурашині алгоритми серйозно досліджуються європейськими
вченими із середини 1990-х років. На сьогоднішній день вже
отримано гарні результати для оптимізації таких складних комбі-
наторних задач, як задача комівояжера, задача оптимізації марш-
рутів вантажівок, задача розфарбування графа, квадратична зада-
ча про призначення, задача оптимізації сіткових графіків, задача
календарного планування і т. ін. Особливо ефективні мурашині
алгоритми при динамічній оптимізації процесів у розподілених
нестаціонарних системах, наприклад, трафіків у телекомуніка-
ційних мережах.

Метод мурашиних колоній заснований на взаємодії кількох
мурах (програмних агентів, що є членами великої колонії) і вико-
ристовується для вирішення різних оптимізаційних задач. Агенти
спільно вирішують проблему й допомагають іншим агентам у
подальшій оптимізації розв’язку.

Методи мурахи (Antalgorithms), або оптимізація за принципом
мурашиної колонії, мають специфічні особливості, властиві му-
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рахам, і використовують їх для орієнтації у фізичному просторі.
Природа пропонує різні методики для оптимізації деяких проце-
сів. Методи мурашиних колоній особливо цікаві тому, що їх мо-
жна використовувати для вирішення не тільки статичних, але й
динамічних задач, наприклад, задач маршрутизації в мінливих
мережах.

Базова ідея методу мурашиних колоній полягає у вирішенні
оптимізаційної задачі шляхом застосування непрямого зв’язку
між автономними агентами.

У методі мурашиних колоній передбачається, що навколишнє
середовище являє собою закриту двовимірну мережу — групу
вузлів, з’єднаних за допомогою граней. Кожна грань має вагу, що
позначається як відстань між двома вузлами, з’єднаними нею.
Граф — двонаправлений, тому агент може подорожувати по гра-
ні в будь-якому напрямку.

Агент забезпечується набором простих правил, які дозволяють
йому вибирати шлях у графі. Він підтримує список табуtList —
список вузлів, які він вже відвідав. Таким чином, агент повинен
проходити через кожний вузол тільки один раз.

Вузли в списку «поточної подорожі» tList розташовуються в
тому порядку, у якому агент відвідував їх. Пізніше список вико-
ристовується для визначення довжини шляху між вузлами.

Справжня мураха під час переміщення по шляху залишає за
собою деяку кількість феромону. У методі мурашиних колоній
агент залишає феромон на гранях мережі після завершення подо-
рожі.

Нами було розроблено програму переміщення робота-
пилососа з використанням метода мурахи.

Відомо, що людина з пилососом насправді прибирає тільки
60 % пилу, а цей розумний автоматичний домашній помічник —
легко охоплює до 95 % і неймовірно швидко!

Безпровідний робот-пилосос сам переміщається по будинку,
визначаючи забруднення, всмоктує пил, дрібне сміття та інший
бруд. Робот-пилосос здійснює рух за допомогою спеціальної
гнучкої плати, в якій є програма. Призначення цього програм-
ного забезпечення — виконання реакції на сигнали, які надхо-
дять до техніки. Для того щоб вибрати якесь направлення, ро-
бот пилосос користується датчиками, які запобігають
зіткнення з об’єктами. Коли перед роботом-пилососом вини-
кають перешкоди, то він може розвернутися і далі продовжити
прибирання.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ БІЗНЕС- ПРОЦЕСІВ

Успішне управління підприємством у сучасних умовах вимагає
оптимізації його бізнес-процесів. Вирішити це завдання можна за
допомогою імітаційного моделювання, яке передбачає побудову
моделей, що описують процеси так, як вони проходили б у дійснос-
ті. На основі результатів моделювання приймаються рішення з удо-
сконалення технології та методології виконання бізнес-процесів,
раціональному використанню ресурсів, зниженню вартості.

В умовах досить жорсткої конкуренції складно налагодити
ефективну роботу підприємства, не плануючи строки, витрати і
не враховуючи ризики. На сучасному ринку успіху можуть дося-
гти ті компанії, які враховують потреби ринку і випускають свою
продукцію або надають свій набір послуг у конкретний необхід-
ний момент часу, тобто в строк. Відставання за термінами є одні-
єю з головних проблем практично в будь-якій сфері діяльності.
Це веде до збільшення сукупних витрат і природно відбивається
на прибутку компанії. Оптимізація роботи організації за допомо-
гою моделювання бізнес-процесів дозволяє скоротити строки ре-
алізації проектів, знижуючи сукупні витрати.

Бізнес-моделювання (ділове моделювання) — діяльність по
формуванню моделей організацій, що включає опис ділових
об’єктів (підрозділів, посад, ресурсів, ролей, процесів, операцій,
інформаційних систем, носіїв інформації і т. д.) і зв’язків між ни-
ми. Вимоги до формованим моделям і їх відповідний зміст ви-
значаються цілями моделювання.

Мета імітаційного моделювання полягає у відтворенні поведінки
досліджуваної системи на основі результатів аналізу найбільш істо-
тних взаємозв’язків між її елементами. До імітаційного моделюван-
ня вдаються, коли дорого або неможливо експериментувати на реа-
льному об’єкті; неможливо побудувати аналітичну модель.

Імітаційне моделювання дозволяє імітувати поведінку систе-
ми в часі. Причому плюс в тому, що часом у моделі можна
управляти.

Існує велика кількість систем моделювання бізнес-процесів,
найпопулярніші з яких: AnyLogic, ARIS, Aimsun, Arena, Business
Studio, PTV Vision VISSIM.
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Одним з найефективніших інструментів імітаційного моделю-
вання є система AnyLogic. Система AnyLogic, розроблена компа-
нією XJTechnologies (Росія), це середовище комп’ютерного мо-
делювання загального призначення. Це комплексний інструмент,
що охоплює основні в даний час напрями моделювання: дискрет-
но-подієве, системної динаміки, агентне. Використання AnyLogic
дає можливість оцінити ефект конструкторських рішень у склад-
них системах реального світу.

Після опису моделі бізнес-процесів «як є» або проектування
нових бізнес-процесів можна оцінити час і вартість виконання
процесів, що дозволить оптимізувати роботу підприємства або
організації. Моделювання в AnyLogic дозволяє змоделювати по-
крокове виконання процесу, таким чином, у результаті проведен-
ня ряду експериментів можна оцінити середнє значення і розкид
часу виконання процесу.

М. М. Сачук
Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова
Національного авіаційного університету

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ
ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

ГОСПОДАРСЬКОГО СУБ’ЄКТА

Сучасний етап розвитку економіки характеризується поси-
ленням конкурентності ринків. В цих умовах значно підвищу-
ється роль оптимальної стратегії, яка забезпечує пріоритетні
напрямки розвитку підприємства. Показники діяльності під-
приємства безперервно змінюються і існує необхідність аналі-
зу цих змін. Вивчення динаміки змін суспільно-економічних
явищ є одним з найголовніших завдань статистики. В умовах
автоматизованої обробки інформації статистичні дані викорис-
товуються набагато продуктивніше, ніж при ручній обробці,
тому успішна реалізація стратегії підприємства буде реалізо-
вана за умови автоматизації процесу обробки статистичних да-
них підприємства. Впровадження автоматизованих робочих
місць (АРМ) формування статистичної звітності спростить ви-
конання ведення обліково-звітної діяльності, що значно поле-
гшить керівництву підприємства здійснення процесів управ-
лінсько-економічної діяльності, визначення критичних точок
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свого бізнесу, оперативності прийняття оптимальних рішень,
досягнення найвищих прибутків, задоволення потреб спожива-
чів. Таким чином, впровадження таких АРМ дає будь-якому
підприємству конкурентні переваги.

Метою досліджень є розробка системи формування статис-
тичної звітності підприємства на основі звіту про основні по-
казники діяльності підприємства, яка також включає в себе
підсистему вибору оптимальної стратегії розвитку господарсь-
кого суб’єкту за даними статистичної звітності. Запропонована
система надає користувачу не тільки саму статистичну інфор-
мацію, а й проводить її аналіз: визначення динаміки соціально-
економічного розвитку підприємства. На основі побудованих
моделей було реалізовано програмний комплекс «АРМ статис-
тичної звітності» засобами середовища програмування
MicrosoftVisualStudio 2010 і промислової системи керування
базами даних MS SQL Server. Розроблений програмний ком-
плекс дозволяє:

— формувати окремі файли зі звітністю та зберігати їх на
комп’ютері користувача;

— виконувати попередній перегляд і роздруковувати бланки
звіту з автозаповненням, відповідно до запиту користувача;

— автоматично проводити перевірку коректності заповнення
звіту;

— надавати миттєвий доступ до правил заповнення звіту (до-
відкової інформації);

— отримувати в електронному вигляді інформацію про соціа-
льно-економічний стан підприємства на основі наданих статис-
тичних даних, а також визначати динаміку його розвитку;

— обирати оптимальну стратегію розвитку підприємства за
поточний період;

— отримувати прогнозовані значення діяльності підприємства
на майбутні періоди.

Впровадження на підприємствах програмного комплексу
«АРМ формування статистичної звітності» дозволить максима-
льно вивільняти керівників та спеціалістів від нетворчої роботи і
дасть їм можливість користуватися оперативнішим і зручнішим
для сприйняття комплексом інформації, якого в умовах ручних
методів опрацювання документів отримати неможливо. Це при-
скорить роботу по аналізу діяльності підприємства, виборі пода-
льшої стратегії розвитку, зменшить можливість виникнення по-
милок, забезпечить об’єктивність статистичної інформації,
підвищить достовірність результату.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕТОДІВ УПРОВАДЖЕННЯ
ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО ЗНАКУ

Підвищений інтерес до комп’ютеризації і бурхливий розвиток
технологій мультимедіа призвів до появи величезної кількості
зображень у цифровому вигляді, багато з яких вільно розповсю-
джуються в Інтернеті. У зв’язку з цим постає проблема перевірки
достовірності інформації, та її авторства. Тому захист інформації
такий важливий та актуальний в сферах бізнесу, економіки, полі-
тики та інших сферах діяльності людини.

Рішення задачі можливе і проводиться двома способами: еле-
ктронний цифровий підпис (ЕЦП), або цифровий водяний знак
(ЦВЗ).

Електронний цифровий підпис [1] використовується для ауте-
нтифікації текстів, які передаються по телекомунікаційним кана-
лам. Функціонально він аналогічний звичайному рукописному
підпису і має її основними перевагами: засвідчує, що підписаний
тескт виходить від особи, яка його поставила; не дає цій особі
можливості відмовитися від зобов’язань, пов’язаних з підписа-
ним текстом; гарантує цілісність підписаного тесту.

Враховуючи бурхливий розвиток обчислювальних потужнос-
тей сучасних комп’ютерних систем і математичних методів,
практична схема цифрового підпису повинна гарантувати доста-
тній рівень захисту на роки вперед. Недоліком цифрового підпи-
су є повільна робота алгоритмів формування і перевірки підпису
та обмеження на довжину підписуваного повідомлення. Сучасні
практичні реалізації схем ЕЦП є уразливими до мультиплікатив-
них атак, атак з використанням відкритого ключа, адаптивних
атака на основі вибраних повідомлень [2].

Але найчастіше в захисті інформації використовується ство-
рення цифрових водяних знаків. Цифрові водяні знаки (невидимі
мітки) записуються як псевдовипадкові послідовності шумових
сигналів, згенерованих на основі секретних ключів. Такі знаки
можуть забезпечити автентичність або недоторканість докумен-
та, ідентифікувати автора або власника, перевірити права дис-
триб’ютора або користувача, навіть якщо файл був оброблений
або спотворений. Позитивними сторонами методів приховування
ЦВЗ в молодших бітах і спектрі, є можливість застосування ко-
дів, що виправляють помилки, і залежність псевдовипадкового
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сигналу ЦВЗ не тільки від ключа, але й від контейнера з метою
збільшення стійкості вбудованих ЦВЗ. Є інший спосіб збільшен-
ня стійкості вбудованих ЦВЗ, який полягає в тому, що параметри
впровадження ЦВЗ регулюються користувачем, який оцінює спо-
творення, що виникають за рахунок впровадження ЦВЗ. Таким
чином, з урахуванням достатньої кваліфікації користувача мож-
ливе впровадження ЦВЗ з максимальною ефективністю без вне-
сення спотворень, помітних для людини [3].

Проблематикою даного сектору є те, що не на всіх пристроях
можливе впровадження ЦВЗ, та необхідність установки додатко-
вого програмного забезпечення на той прилад, яким проводиться
запис цифрової інформації. На сьогодні не для всіх приладів роз-
роблені та реалізовані подібні програмні продукти. Метою пода-
льшої роботи автора є розробка і створення програмного продукту
для впровадження ЦВЗ у цифрові зображення, створені мобільним
пристроєм (телефоном), для захисту їх справжності та визначення
цілісності із застосуванням технології цифрового водяного знаку,
який забезпечує його якісне і візуально непомітне вбудовування в
контейнер в реальному масштабі часу на телефон.
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К. С. Сиротюк
Львівський національний аграрний університет

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

У сучасних умовах забезпечити ефективність діяльності під-
приємств та ефективну обробку облікової інформації практично
неможливо без наявності єдиної інформаційної системи. Впрова-
дження автоматизованих систем ведення бухгалтерського обліку
— це процес, результатом якого є поліпшення якості облікових
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даних і, як наслідок, підвищення ефективності управління під-
приємством. Сучасні технічні засоби дозволяють по-новому піді-
йти до формування облікової інформації, знизити трудомісткість
її обробки, зменшити витрати часу на обчислення і розрахунки,
створити умови для уніфікації форм первинних документів і ме-
тодів їх обробки, прискорити документооборот, підвищити опе-
ративність доступу бухгалтерського персоналу до оброблюваної
інформації.

Найвідоміші бухгалтерські програми:
1. «1С: Підприємство» — універсальна комп’ютерна система

призначена для автоматизації діяльності підприємств різних ви-
дів і форм, що використовується на різноманітних об’єктах гос-
подарювання для автоматизації функцій оперативного управлін-
ня і господарського обліку.

2. «ПАРУС» — здійснює автоматизацію облікових та управ-
лінських завдань на малих і середніх підприємствах. Найперспе-
ктивнішим видом інформаційних систем є 1С «ПАРУС-
ПІДПРИЄМСТВО» для Windows.

3. Корпоративна інформаційна система «ГАЛАКТИКА» —
використовується для комплексного вирішення завдань управ-
ління підприємством, зокрема фінансами, логістикою, якістю
продукції тощо.

4. Інформаційна система «Бест» — це багатовикористовувана
інформаційна система, призначена для автоматизації оперативно-
го та бухгалтерського обліку на різноманітних підприємствах і в
установах.

5. Інфін-Бухгалтерія призначена для автоматизації обліку малих,
середніх та великих підприємств, яка дозволяє вести бухгалтерсь-
кий балансовий та позабалансовий облік будь-якої складності).

Лідируючі позиції серед програм економічного спрямування
займають продукти компанії 1С, які стали стандартом для авто-
матизації та ведення обліку сільськогосподарських підприємств.
За допомогою «1С:Підприємство 8. Бухгалтерії сільськогоспо-
дарського підприємства для України» можна вести бухгалтерсь-
кий і податковий облік господарської діяльності кількох підпри-
ємств як окремо, так і в загальній інформаційній базі. Це зручно,
якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: мож-
на використовувати загальні списки товарів, контрагентів (діло-
вих партнерів), працівників, місць зберігання тощо, а обов’язкову
і спеціалізовану звітність формувати роздільно.

Зауважимо, що існують чинники, які стримують процес авто-
матизації бухгалтерського обліку підприємств: незадовільний фі-
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нансовий стан сільськогосподарських підприємств; динамічність
і неузгодженість нормативно-законодавчої бази; суттєві відмін-
ності між бухгалтерським і податковим обліком; недосконалість
облікової політики підприємств і нестача висококваліфікованого
персоналу тощо.

Поряд з тим, обчислювальна техніка суттєво підвищує якість
обробки облікової інформації. При цьому застосування
комп’ютерів змінює зміст та організацію праці облікового персо-
налу: зменшується кількість ручних операцій з обробки первин-
них документів, систематизації облікових показників, заповнення
регістрів і звітних форм.

Звідси, ефективність бухгалтерського обліку вища при засто-
суванні сучасних інформаційних систем і технологій.

А. В. Сірош
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Нейронні мережі — це клас моделей, заснованих на біологіч-
ній аналогії з мозком людини та призначених для вирішення різ-
номанітних задач аналізу даних.

При застосуванні цих методів, перш за все, постає питання
вибору конкретної архітектури мережі (числа «шарів» і кількості
«нейронів» у кожному з них).

Розмір і структура мережі повинні відповідати суті досліджу-
ваного явища.

Побудована мережа піддається процесу так званого навчання.
На цьому етапі нейрони мережі Ітеративно обробляють вхідні

дані і корегують свої ваги так, щоб мережа найкращим чином
прогнозувала

Дані, на яких виконується «навчання». Після навчання на на-
явних даних мережа готова до роботи і може використовуватися
для побудови прогнозів.

Нейронна мережа, отримана в результаті «навчання», вислов-
лює закономірності, присутні в даних.

Слід, однак, відзначити, що методи нейронних мереж можуть
застосовуватися і в дослідженнях, спрямованих на побудову що
пояснює моделі явища, оскільки нейронні мережі допомагають



103

вивчати дані з метою пошуку значущих змінних або груп таких
змінних, і отримані результати можуть полегшити процес пода-
льшої побудови моделі.

Одне з головних переваг нейронних мереж полягає в тому, що
вони, принаймні теоретично, можуть апроксимувати будь-яку
безперервну функцію,

Деякі автори відзначають той факт, що нейронні мережі вико-
ристовують або, точніше, припускають використання обчислю-
вальних систем із масовим паралелізмом.

В. Ступак
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ВИКОРИСТАННЯ ORACLEDATAMINER ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ
ОБҐРУНТОВАНИХ РІШЕНЬ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

DataMining (інтелектуальний аналіз даних) — це процес вияв-
лення в первинних, накопичуваних у результаті оброблення біз-
несових транзакцій даних, наперед невідомих чи прихованих за-
кономірностей і шаблонів з метою прийняття бізнесових рішень.
В сучасних умовах розвитку глобальної економіки, і в зв’язку з
появою нових галузей економічної діяльності в сфері інформати-
зації, застосування інтелектуальних інформаційних технології
зумовлює отримання додаткових конкурентних переваг.

У даний час OracleDataMiner є чудовим інструментом, що ви-
являє приховані закономірності в даних і нову цінну інформацію,
яка може бути використана:

—  для більш повного розуміння поведінки і запитів клієнтів
та ринкової ситуації;

—  для визначення ефективності різних видів продажів;
—  для маркетингових досліджень.
OracleDataMiner спрощує, автоматизує і розширює застосу-

вання функціональності datamining. OracleDataMiner буде більш
тісно інтегрований з СУБДOracle9 і для швидкого перетворення
даних, а також більш швидкої побудови моделей.

Важливим аспектом у роботі відділів маркетингу є складання
цілісного уявлення про клієнтів, інформацію про їхні особливос-
ті, характеристики. Все це і багато іншого можна здійснити за
допомогою datamining інструменту — OracleDataMiner.
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Сьогодні маркетинг робить масштабні рекламні кампанії, має
найширшу аудиторію та максимум залучених клієнтів. Для того,
щоб правильно оцінювати такі великі масштаби інформації та
приймати обґрунтовані рішення необхідно використовувати
datamining. Аналіз інформації — необхідна складова діяльності
маркетингових відділів у компаніях, а OracleDataMiner зможе
зробити процес обробки даних зрозумілим і максимально інтер-
активним.

І. Н. Терещенко
Одеський національний політехнічний університет

РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ТРЕНАЖЕРА
ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Комп’ютерні інтерактивні методи навчання студентів інфо-
рмаційним дисциплін припускають діалог між учнем і систе-
мою навчання. При цьому під системою навчання можна розу-
міти і відео-(аудіо)-урок, і мультимедійний тренажер для
поліпшення раніше отриманих знань, і комп’ютерний тест.
Якщо здійснюється перегляд матеріалів відеоуроку по якій-
небудь темі, то паралельно з переглядом епізодів уроку сту-
дент повинен повторювати дії, описувані викладачем, у вікні
вивчаємої програми. Те ж саме стосується і аудіозаписів на-
вчальних уроків [1]. Дизайн та оформлення презентацій надає
найбезпосередніший вплив на мотивацію учнів, швидкість
сприйняття матеріалу, стомлюваність і т. д. На сьогоднішній
день впровадження електронних презентацій у практику орга-
нізації лекцій в українських ВНЗ є одним з методів підвищення
якості вищої освіти. Також існує безліч програм комп’ю-
терного тестування. Однак, не існує достатньої кількості на-
вчальних програм.

Метою даної роботи є розробка електронного тренажера для
навчання студентів з предмету «Інформатика». Для реалізації цієї
мети необхідно вирішити наступні завдання:

• аналіз існуючих мультимедійних програм навчання;
• вибір програмного забезпечення;
• розробка програмного продукту;
• педагогічний експеримент, аналіз ефективного використання

цієї програми.
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Для створення даного тренажера використовується PHP
(Personal Home Page Tools) — один з небагатьох мов програму-
вання, створених спеціально для розробки веб-додатків. Він
включає в себе всі функції, необхідні для роботи на веб-сервері.
Особливість PHP полягає в тому, що його команди включаються
у звичайні HTML-сторінки за допомогою спеціальних тегів, які й
змушують PHP-машину виконувати на сервері потрібні дії. Крім
цього, в PHP включена підтримка багатьох баз даних (databases),
що робить написання Web-додатків з використанням БД до не-
можливості простим. PHP доступний практично для будь-якої
ОС (за винятком, може бути, MacOS попередньої OSX) і будь-
якого веб-сервера. Програми, написані на PHP, достатньо легко
читаються [2]. Саме ці можливості мови програмування PHP
обумовлюють його вибір для розробки даного програмного про-
дукту.

При навчанні за допомогою тренажера, якщо студент не від-
повідає правильно на поставлене запитання, то програма автома-
тично переміщує його до питання, якому належить ця відповідь.
Студент має можливість при неправильній відповіді отримати
правильну, що підвищує результативність навчання, дозволяє
усунути прогалини в знаннях, детальніше опрацювати навчаль-
ний матеріал.

Використання викладачами для навчання студентів розробле-
ного програмного продукту на базі новітніх інформаційних тех-
нологій дозволить: студентам — значно спростити пошук і поле-
гшити розуміння матеріалів з дисципліни і підвищити свою
мотивацію навчання шляхом одержання більш високих оцінок;
викладачам — підвищити ефективність навчання і результатив-
ність контролю знань студентів. Також розроблений програмний
продукт може бути ефективно використаний при навчанні студе-
нтів інших дисциплін ВНЗ.
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Т. К. Тимощенко
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
В УПРАВЛІННІ ТОРГІВЕЛЬНОЮ ФІРМОЮ

Управління торгівельною фірмою полягає в ефективній і зла-
годженій роботі усіх її відділів з метою отримання прибутку за
рахунок ефективного використання усіх потрібних ресурсів. З
розвитком науково-технічного прогресу управління торговель-
ною фірмою отримало нові можливості, засоби та способи реалі-
зації ефективної роботи. Управління торгівельною фірмою є до-
сить трудомісткою і важливою працею, якою зазвичай
займаються управлінці (менеджери). Хоча все залежить від самої
фірми, а саме від напрямків її діяльності, величини, капіталу та
інших факторів.

Основною ідеєю створення даної системи підтримки прийнят-
тя рішень є полегшення роботи управлінців (менеджерів) у про-
цесі управління торгівельною фірмою, а саме дослідження сис-
теми підтримки прийняття рішень у роботі менеджерів відділу
логістики по обробці замовлень від клієнтів торгівельної фірми в
програмному середовищі 1С:Підприємство, а також аналіз про-
даж торговельною фірмою за допомогою комплексу програм у
програмному середовищі MATLAB. Кожна складова управління
торгівельною фірмою є по-своєму важливою і корисною для фір-
ми. Звісно її можна покращувати і удосконалювати. Для цього є
все нові і нові комплекси програм і нові можливості обчислюва-
льної техніки, які пришвидшують і підвищують працездатність
управлінців (менеджерів).

Аналіз продаж за певний період часу допоможе сформувати
загальну картину стану торгівельної фірми на даний час з метою
замовлення нових товарів і за рахунок цього в подальшому під-
вищення рівня продаж. Для цього використовуються певні пока-
зники, які можна розширювати з метою ефективнішого та деталь-
нішого аналізу продаж торговельною фірмою за певний промі-
жок часу.

Щодо дослідження системи підтримки прийняття рішень у
роботі менеджерів відділу логістики по обробці замовлень від
клієнтів торгівельної фірми в програмному середовищі
1С:Підприємство, то воно полягає у швидкій та правильній обро-
бці, а далі у формуванні замовлення з метою забезпечення ком-
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фортних умов для клієнта торгівельної фірми, яке полягає у шви-
дкій та безпомилковій обробці замовлення клієнтів торгівельної
фірми з метою співпраці з ним у майбутньому за належного рівня
його обслуговування та відсутності сарг та зауважень.

Отже, дослідження системи підтримки прийняття рішень в
управлінні торгівельною фірмою є досить зручною для управлін-
ця(менеджера), якому за допомогою неї буде значно легше і
швидше прийняти рішення щодо замовлення товару на основі
аналізу його продаж за певний період часу, а також допоможе
сформувати замовлення на основі обробки замовлень від клієнтів
торгівельної фірми в програмному середовищі 1С:Підприємство.

Д. Д. Тоцька
Харківський національний університет будівництва
та архітектури

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНУ

У багатьох випадках електронна комерція дозволяє скоро-
тити шлях продукту від виробника до споживача. Це можливо
завдяки використанню Інтернет-технологій, що надають мож-
ливість ефективної прямої взаємодії з кінцевим споживачем,
тому компанії можуть виконувати роль, яку традиційно вико-
нували проміжні постачальники. Це також дозволяє накопичу-
вати інформацію про усі продажі та про усіх клієнтів, що у
свою чергу дозволяє виконати досконалий бізнес-аналіз і мар-
кетингові дослідження. Це є великою перевагою у конкурент-
ній боротьбі.

Наявність представництва в Інтернеті сьогодні є важливим
чинником конкурентоспроможності сучасних торгових підпри-
ємств. Зі створенням свого Інтернет-магазину у компанії
з’являються нові можливості для розширення комерційної діяль-
ності, так як віртуальний маркет являє собою дієвий інструмент
організації продажів. Створення електронного магазину дозволяє
охопити незрівнянно більшу аудиторію і значно розширити кліє-
нтську базу в порівнянні зі звичайною торгівлею.

Для створення електронного магазину необхідно чітко визна-
чити мету або місію магазину, на основі якої буде розроблено
контент магазину, здійснено внутрішню та зовнішню оптиміза-
цію. Необхідно врахувати поведінкові фактори та дизайн, а також
забезпечити постійне зростання усіх перелічених показників.
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Щодо мети магазину, вона має бути чітко сформульована
та зрозуміла кожному, хто зайшов на сайт. Мета визначає
стратегію розвитку магазину за усіма показниками. А це, в
свою чергу, впливає і на його просування: пошукові системи
віддають перевагу тим сайтам, що є цілісними та закінченими
за змістом.

Після того, як створено електронний магазин з чіткою метою
та структурою, необхідно зайнятися його внутрішньою оптиміза-
цією — комплексом робіт, пов’язаних з технічним (програмним)
налаштуванням сайту та його структурою. До нього відносяться
різні дії з організації безперервної роботи сайту, виправлення до-
пущених розробниками сайту помилок і створенню чіткої струк-
тури (пов’язаних між собою розділів, підрозділів і окремих сто-
рінок). Тільки після цього пошукова система зможе зайти на
сайт, взяти потрібну інформацію і надалі використовувати отри-
мане при формуванні результатів видачі по запитах. В іншому
випадку пошукові системи просто не побачать цей сайт.

Як і для пошукових систем, так і безпосередньо для відвідува-
чів електронного магазину дуже важливий його контент, тобто
зміст: тексти, ілюстрації, таблиці, схеми, прайс-листи і т. д. Це
пов’язано з тим, що мета будь-якої пошукової системи — давати
адекватну відповідь на будь-який запит користувача, інакше вза-
галі втрачається сенс її існування. Таким чином, на сайті повинна
бути не просто актуальна інформація, а й відповідна поточним
потребам аудиторії Інтернету.

Зовнішня оптимізація має на увазі роботу над збільшенням кі-
лькості згадувань про електронний магазин. Дуже ефективна та-
кож реєстрація сайту в каталогах пошукових систем.

Об’єктивно оцінити результати виконаної роботи з точки
зору пошукових систем допоможуть спеціальні сервіси — Ян-
декс Метрика і Google Аналітика. Тільки вони можуть досто-
вірно показати в динаміці кількість відвідувачів сайту, запити,
за якими на сайт перейшли, а також відсоток відмов, тобто
знаходження користувача на сайті менше 10-ти секунд. Висо-
кий відсоток відмов говорить про низьку якість ресурсу: текс-
ти не цікаві, ілюстрації погані, структура та мета сайту не чіт-
кі. Саме тому слід відстежувати цей показник, використову-
ючи зазначені інструменти, і в разі його високого значення
оперативно вживати заходи.

Постійне зростання усіх показників буде відбуватися лише за
умови роботи над усіма аспектами, не залишаючи жодного без
уваги. Інакше електронний магазин не буде приносити користі.
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А. С. Третьякова
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

АГЕТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі
ринкової економіки — це загальна назва цілої системи ринків фі-
нансових ресурсів. Процес розподілу і перерозподілу фінансових
ресурсів, капіталів здійснюється на фінансовому ринку, а саме —
на фондовому, який входить у структуру фінансового ринку, як
один з елементів. Це складна система ринків, на яких концентру-
ється попит і пропозиція на різні платіжні засоби. В Україні фон-
довий ринок, який було засновано 12 червня 1995 року також по-
ступово набирає обертів реалізуючи продаж цінних паперів на
вітчизняні компанії.

Фондові ринки прагнуть забезпечити ефективну торговельну
платформу для інвесторів. Торгові принципи і механізми для до-
сягнення цієї мети різняться на ринках, і зміненюються з плином
часу. Крім того, фондовий ринок застосовує широкий діапазон
ролей і торгових стратегій. Такі варіації створюють проблеми для
тих, хто займається вивченням динаміки ринку на основі розроб-
ки штучного фондового ринку для експериментів і аналізів. За-
ключення, що робляться наштучних фондових ринках, і таким
чином експериментальні результати, базуються і на вельми при-
пущенних даних.

Моя доповідь представляє собою опис агенто-орієнтованого
підходу для штучного розвитку фондового ринку та експеримен-
тування. Проблема є важкою в тому сенсі, що підтримуються рі-
зні ринкові структури, нескінченний діапазон торговельних стра-
тегій, що застосовуться учасниками ринку.

У цьому випадку об’єктом дослідження є діяльність фондових
ринків з урахуванням функцій, що виконують учасники ринку.

Предметом дослідження є дані щодо біржових операцій, здій-
снюваних біржовими брокерами утворюються у наслідок сприй-
няття певних стратегій, що змінюються відповідно до реакцій
ринку на певні зміни.

Метою мого дослідження є опис використання інтелектуаль-
ного програмного забезпечення для вивчення динаміки ринку, що
започатковується від агенто-орієнтованого обчислювального
економічного підходу, компьютерного вивчення економічного
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моделювання системи, яка розвивається, автономних взаємодію-
чих агентів.

У цій роботі представлено використання штучного фондового
ринку на агенто орієнтованій системі з метою розуміння і вияв-
лення динаміки процесів через ряд вимірювань та експериментів.
Завдяки правильній конфігурації, тут підтримуються різні ринко-
ві структури. Крім того, за рахунок розширення обраних компо-
нентів системи може бути задіяний нескінченний спектр торго-
вих стратегій учасників ринку.

Це дозволяє аналізувати динаміки ринку на багатьох типах
ринку, і здійснювати швидку оцінку альтернатив.

За допомогою програмної реалізації і вивчення проблеми ана-
літики зможуть будувати прогнози щодо змінюваності поведінки
на фондовому ринку, а брокери з меншою тривого ставитись до
змін валют маючи під рукою такий інструмент оцінювання ризи-
ків змін цін.

А. О. Трухіна
Харківський національний університет будівництва
та архітектури

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Для банківських установ велике значення має продуктивність
автоматизованої інформаційної системи (АIС), її здатність швид-
ко переробляти інформацію, відстежувати зміни на об’єкті, у на-
вколишньому середовищі та максимально їх ураховувати. Адже
затримка з обробкою таких даних може коштувати дуже дорого.
Наприклад, невраховування нових вимог, постанов, вказівок та
ін. для банку щонайменше може призвести до штрафних санкцій.
Крім того, в АІС повинні бути враховані такі моменти, як склад-
ність самих процесів і об’єктів у банківській сфері, а також скла-
дність системи управління ними і їх територіальна розподіле-
ність.

Якщо мова іде про комерційний банк або відділення банку, що
територіально і організаційно зосереджені в одному місці, АІС у
такому випадку буде відмінною від АІС, що застосовуються, тоді
коли банк являє собою сукупність відділень або філій, які тери-
торіально розміщені в різних місцях регіону, оскільки необхідно
розробити інші підходи і технології обробки даних.
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У першому випадку банк розглядається як один об’єкт, як
єдине ціле, де практично немає проблеми передавання та при-
ймання первинних даних.

У другому випадку структура АIС складніша. Тут можливі
інші технології збору та передавання даних із відділень до голо-
вного офісу. Відповідно АIС буде багаторівневою системою,
причому проблеми збирання, передавання й обробки даних є
складними як з технічної, так і з організаційної сторони.

Для фінансово-кредитних установ, i для банківських, насам-
перед, важливим є те, що об’єкт управління — керована частина,
або основне їх «виробництво», також пов’язане з виробленням i
переробкою інформації. Адже основою діяльності цих установ є
робота з інформацією, яка часто стає i предметом i продуктом
праці не лише відповідних інформаційних систем, а й установи в
цілому.

Відомо, що переважна кількість розрахунків здійснюється в
безготівковій формі. Готівкові гроші становлять 5—10 % суми
загального грошового обігу. Проведення безготівкових розрахун-
ків означає, що грошей у явному вигляді немає, існують лише за-
писи про грошові кошти та операції з ними на відповідних носі-
ях, тобто є інформація, яка за певних умов може матеріалі-
зуватися. Це саме стосується й інших фінансово-кредитних уста-
нов, податкових, фінансових тощо.

Автоматизація в банківській сфері зводиться до автоматизації
операцій обробки даних з відповідних документів, тобто до об-
робки інформації. Це суттєва різниця між банківськими устано-
вами і промисловими підприємствами, де автоматизація основно-
го виробництва являє собою автоматизацію процесів обробки
матеріальних потоків.

Таким чином, створення АIС означає автоматизацію інформа-
ційних процесів, пов’язаних з основним виробництвом, а не са-
мого виробництва.

Банківські послуги мають переважно інформаційних, це озна-
чає, що сфера банківських послуг i обробка інформації — це по
суті одне й те саме. Отже, досягти ефективності, безпечності та
зручності банківських послуг можна лише на базі застосування
сучасної електронної техніки та засобів передавання даних.

У банках доводиться також вирішувати питання, пов’язані з
управлінням грошовими ресурсами і самими банківськими уста-
новами. Відповідні задачі ще недостатньо автоматизовані, при-
чому ступінь автоматизації АСУу i АСОВ у АIСФКУ різний —
вищий у АСОВ i нижчий у АСУу.
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Л. О. Фіголь
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ
МОДЕЛЮВАННІ ІМПОРТУ НАФТИ В УКРАЇНУ

Для успішного функціонування і розвитку нафтового сектору
паливно-енергетичного комплексу України необхідно створити
довгострокову стратегію розвитку галузі, що включає в себе про-
гнозування розподілу наявних та оптимального використання
придбаних ресурсів.

У попередньо зроблених дослідженнях було встановлено, що
оптимальними постачальниками сирої нафти для України сього-
дні можуть слугувати Саудівська Аравія, Росія, Білорусія, Болга-
рія при різних рівнях закупівель з варіативними показниками від-
соткового співвідношення.

Спробуємо проаналізувати початкові дані за загальним алго-
ритмом вирішення задачі прийняття рішення в умовах ризику

Крок 1. Нехай множина стратегій суб’єкта керування Х = {х1;
х2; х3; х4; х5}, — це відповідний обсяг закупівлі сирої нафти у ви-
щенаведених країн, а множина Θ = {θ1; θ2; θ3; θ4;θ5 } станів — це
потреби України у вказаному продукті за різних відсоткових
співвідношень.

Крок 2. У випадку, коли є дискретними множина стратегій
суб’єкта керування Х = {х1; х2; …; хm} та множина станів еконо-
мічного середовища Θ = {θ1; θ2;…; θn}, функціонал оцінювання
задається матрицею:

⎟⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
θθθ

====

mnmjm

knkjk

nj

m

k

nj

kj

fff

fff

fff

x

x

x

njmkfFF

KK

KKKKK

KK

KKKKK

KK

K

K

KK

1

1

11111

1

},..,1;,..,1;{  ,

елемент kjf  якої — це кількісна оцінка рішення хk∈Х за умови,
що середовище перебуває у стані θj ∈ Θ.

Рішенню хk відповідає вектор оцінювання Fk = {fk1; fk2; …; fkn},
к = 1, ..., m.
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Оскільки у вказаній задачі необхідні множини — дискретні,
складаємо відповідний функціонал оцінювання.

Крок 3. За умов сучасного перебігу ситуації класифікуємо да-
ну задачу як таку, що належить до І1, тобто до першої інформа-
ційної ситуації. Вона характеризується заданим розподілом апрі-
орних імовірностей на елементах множин Θ (достатня за обсягом
інформація).

Крок 4. Скористаємося критерієм Байєса для знаходження оп-
тимуму. Згідно з ним у випадку, коли F = F+, оптимальним рі-
шенням 0kx  вважається таке, для якого математичне сподівання
відповідного вектора оцінювання досягає найбільшого можливо-
го значення, тобто 0kx  знаходять, виходячи з умови:

0kx : В+( 0kx ; Р) = max
Χxκ∈
В+(хk; Р),

де В+(хk; Р) = +

=
∑ kj

n

j
j fp

1
= М(F +

k ).

Якщо ж F = F–, то оптимальне рішення визначається, виходя-
чи з умови:

0kx  : B− (
0kx ; Р) = min

Χxκ∈
B− (хk; Р),

де B− (хk; Р) = −

=
∑ kj

n

j
j fp

1
 = М( Fk

− ).

Якщо максимум досягається на кількох рішеннях з множини Х
(множину яких позначимо через Х*), то такі рішення називаються
еквівалентними відносно даного критерію.

У нашому випадку — F = F+.
Крок 5. Проаналізувавши вихідні дані та провівши розрахунки

знаходимо: згідно з обраним критерієм оптимальним, тобто та-
ким, що мінімізує збитки, є рішення, за якого основним постача-
льником сирої нафти в Україну є Саудівська Аравія.

Таким чином, можна сформулювати висновки:
— проведений стислий аналіз багатоспектрального сценарію

розвитку ситуації на ринку нафти в Україні;
— шляхом застосування елементарних засобів аналізу ризиків

зроблено спробу вирішити задачу оптимізації імпортування наф-
ти в Україну;

— отримано результат, що задовольняє критеріям оптимуму та
дозволяє відшукати альтернативні методи вирішення проблеми
паливної залежності нашої країни.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ В АГРОТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Останнє десятиріччя ознаменувалися стійкою тенденцією роз-
витку інформатизації процесів управління підприємствами тури-
стичної сфери. Туризм сьогодні — це глобальний компьютеризо-
ваний бізнес, у якому приймають участь крупні авіакомпаніі,
готелі та туристичні корпораціі всього світу. Активне впрова-
дження сучасних інформаційних технологій у діяльність турис-
тичних підприємств є необхідною умовою їх успішної роботи,
оскільки точність, надійність, оператівність і висока швидкість
обробки та передачі інформації визначає ефективність управлін-
ських рішень у цій сфері. Крупні капитальні вкладення у нові
технології приведуть до вертикальної, горизонтальної та діагона-
льної інтеграції турістичних підприємств. Інформаційні техноло-
гії забеспечують значний рост продуктивності у сфері послуг, а
також у туризмі.

Разом з тим невеликий сегмент туристичного ринку, пред-
ставлений послугами агротуристичних господарств, характе-
ризується обмеженим використанням інформаційних техноло-
гій, зокрема в напрямку бронювання місць, створення бази
даних відвідувачів, обробкою та передачею даних турагент-
агрооселя. Це пояснюється тим, що агротуризм є специфічним
видом туризму, який органічно поєднує певні риси зеленого,
сільського та екологічного туризму, при цьому маючи
свої,притаманні лише йому особливості, основною з яких є
особиста добровільна участь агротуристів у здійсненні техно-
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логічних процесів із виробництва сільськогосподарської про-
дукції у поєднанні з відпочинком, оздоровленням і одержан-
ням комплексного задоволення.

Фактично люди, котрі планують відпочити за рахунок агро-
туризму, повинні отримати всю інформацію про місце їхньої
рекреації за допомогою реклами. Вибравши місце потрібно за-
бронювати номер у готелі, купити квитки на перевезення. Все
це вони роблять за допомогою інтернет-технологій. Тому пе-
ред власниками агротуристичних господарств стоїть першоче-
ргове завдання використання ресурсів інформаційних техноло-
гій для просування власного продукту з подальшою обробкою
інформації щодо реалізації послуг та оцінки їх економічної
ефективності.

Найпоширенішими варіантами використання інформаційних
технологій, як засобу впливу на просування агротуристичного
продукту, насьогодні виступає Інтернет, електронна пошта та
мультимедійні диски. Глобальна мережа Інтернет є найперспек-
тивнішим напрямом у просуванні агротуристичного продукту.
Основними перевагами користування мережею Інтернет є: зруч-
ність у користуванні; невеликі витрати на рекламу в мережі; по-
стійні зростання кількості споживачів (клієнтів); оперативність
передачі (отримання) інформації тощо.

Розвиток агротуризму як форми підприємницької діяльності в
Україні сьогодні має низку проблем, основними з яких є відсут-
ність у потенційних учасників цього виду діяльності знань основ
ринкової економіки, засад бізнесової діяльності, можливості
здійснення реклами, нерозвиненість інформаційної мережі, недо-
сконалість законодавчої бази, мала кількість кваліфікованих кад-
рів і державної підтримки розвитку агротуризму. Разом з тим
слід констатувати, що у маркетингу сільського туризму в Україні
ще мало використовуються інформаційні технології просування
агротурпродукту, що довели свою ефективність у практиці цієї
галузі в інших країнах.

Важливою проблемою стає сам процес просування послуг
сільського туризму на ринку, а також нестача тих важелів впли-
ву, які б змогли більш ефективно вплинути на реалізацію та збут
туристичних послуг. Тому власникам агроосель слід на перспек-
тиву орієнтуватися на інформаційні системи маркетингових ко-
мунікацій в агротуризмі, які можуть працювати як на виробників
агротуристичних послуг, так і на їх споживачів, базуючись на си-
стемах внутрішньої та зовнішньої інформації, маркетингових до-
сліджень і маркетингового аналізу.
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Харківський національний університет будівництва
та архітектури

ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ВКЛЮЧЕННЯ ЦІННОГО ПАПЕРУ

В ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ

Актуальність обраної теми підтверджується зростаючою кіль-
кістю непрофесійних учасників на ринку цінних паперів і вини-
каючою в них необхідністю використовувати професійні знання
про застосування методів аналізу ринку цінних паперів, які могли
б допомогти орієнтуватися в складних процесах ринку. Тому ак-
туальним завданням є розробка інтелектуальної системи підтри-
мки прийняття рішення на етапі вибору об’єктів для інвестування
на основі знань учасників ринку цінних паперів.

Існують два основних професійних підхода до вибору цінних
паперів і прийняття рішень про їх купівлю або продаж: фундаме-
нтальний аналіз і технічний аналіз. Фундаментальний ана-
ліз ґрунтується на вивченні загальноекономічної ситуації, стану
галузей економіки, положення окремих компаній, цінні папери
яких обертаються на ринку. Технічний аналіз пов’язаний з ви-
вченням динаміки цін на фінансові інструменти. Дослідження в
даному напрямку проводилися такими вченими, як Бенджамін
Грем, Девід Додд, Чарльз Доу Джон Швагер, Джон Мерфі, Ерік
Нейман, Олексій Кияниця, Річард Ямароне та ін. Для вирішення
поставленої задачі за основу обрані методи технічного аналізу,
тобто рішення щодо вклення конкретних цінних папер у порт-
фель приймається на основі даних щодо їх прибутковості та ри-
зикованості. Додатковий фактор, що впливає на вибір інвестора,
носить якісний характер і враховує вподобання особи приймаю-
чої рішення — тип портфеля.

Для вирішення задачі використано апарат нечіткої логіки,
який дозволяє будувати моделі складних систем, ґрунтуючись на
нечітких правилах. Дослідженню процесу побудови нелінійних
апроксимаційних залежностей на основі нечітких множин і нечі-
ткої логіки присвячені роботи Штовби, Недосекіна, Леоненкова,
Ротштейна. При побудові моделей систем і процесів з викорис-
танням апарату нечіткої логіки всі вхідні і вихідні змінні пред-
ставляються як лінгвістичні, приймають значення з множини слів
або словосполучень природної або штучної мови. Характеристи-
кою нечіткої множини виступає функція належності, яка показує
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ймовірність приналежности довільного елемента універсальної
множини до нечіткої множини. Перетворення нечіткої множини
в чітке число відбувається за допомогою процедури дефаззіфіка-
ціі, яка в теорії нечітких множин є аналогом знаходження харак-
теристик положення (математичного очікування, моди, медіани)
випадкових величин у теорії ймовірності. Апроксимація залеж-
ності «входи-вихід» при використанні апарату нечіткої логі-
ки, що відома також як нечіткий логічний виводо, здійснюється
на базі лінгвістичних висловлювань типу »ЯКЩО-ТО» і операцій
над нечіткими множинами. Одним з найпоширеніших способів
логічного виводу в нечітких системах є механізм Мамдані, в ос-
нові якого лежить використання мінімаксної композиції нечітких
множин для апроксимації вихідних даних. Цей метод і було ви-
користано у подальшому.

Для реалізації системи використовувався пакет Fuzzy Logic
Toolbox, що входить до складу системи MATLAB і містить набір
GUI модулів, що забезпечують проведення етапу структурної
ідентифікації в діалоговому режимі. На цьому етапі користувач
обирає кількість входів і виходів моделі, задає типи функцій на-
лежностей, формує базу знань.

У результаті за допомогою побудованої системи логічного ви-
воду з акцій 15 підприємств харчової промисловості України ві-
дібрані цінні папери тих, що є найбільш привабливі для інвесту-
вання.

А. В. Щипоног
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ПОШУК ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ВМІСТОМ

Пошук зображень за змістом (англ. Content-based image
retrieval (CBIR)), також відомий як запит за вмістом зображен-
ня (англ. Query by image content (QBIC)) та отримання візуальної
інформації за змістом (англ. Content-based visual information
retrieval (CBVIR)) — це одна із технік машинного зору, що вирі-
шує проблему отримання зображень, що є проблемою пошу-
ку цифрових зображень у великих базах даних. Пошук зображень
за змістом є протилежним підходом відносно пошуку зображень
за описом.
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«На основі вмісту» означає, що пошук повинен аналізувати
фактичний вміст зображення, а не метадані, такі як ключові сло-
ва, теги та/або опис пов’язаний із зображенням. Термін «вміст» у
даному контексті міг би послатися на кольори, форми, текстури,
або будь-яка іншу інформацію, яка може бути отримана з самого
зображення.

Традиційно, для пошуку зображень використовують їх текс-
тові характеристики: ім’я файлу, заголовок, ключові слова тощо.
Однак такий підхід має ряд недоліків. Перш за все, необхідне
втручання людини для опису вмісту зображень відповідно до об-
раного набору підписів і ключових слів.

До області пошуку зображень за характерними особливостями
в наш час зростає інтерес, пов’язаний з обмеженістю методів, за-
снованих виключно на категоризації метаданих, а також зроста-
ючим потенціалом її застосування. Зараз алгоритми категоризації
та пошуку в текстових даних дозволяють досить ефективно спра-
вляти із зображеннями, що описані за допомогою метаданих,
проте такий підхід вимагає ручного опису кожного зображення в
базі людиною. Це абсолютно непрактично, особливо в застосу-
ванні до великих баз даних або зображень, що створюються ав-
томатично (наприклад, камерами відеоспостереження). Крім то-
го, існує велика ймовірність упустити деякі результати пошуку
через багатозначності чи синоніми.

Сучасним підходом до даної теми є CBIR-системи.
CBIR-системи працюють у два етапи: Індексування та Пошук.

На етапі індексування кожний образ у базі даних представляєть-
ся вектором властивостей. Існуючі універсальні системи CBIR
відносять до однієї із трьох категорій залежно від підходу отри-
мання властивостей образу: гістограма, кольорове розташування і
пошук за регіонами. Такими властивостями, зокрема, є: колір,
форма, структура і розташування. Отримані властивості зберіга-
ються в окремій базі даних візуальних властивостей. На етапі
пошуку обчислюються властивості із образу-запиту користувача.
Використовуючи критерії подібності, отриманий вектор власти-
востей порівнюється з векторами у базі даних візуальних власти-
востей. Користувач у відповідь отримує образи, які максимально
відповідають запиту. Системи пошуку за регіонами використо-
вують локальні властивості регіонів (ідеальних об’єктів) у проти-
лежність глобальним властивостям повного зображення. Якщо
об’єкти в межах зображення сегментовані і кожна властивість
об’єкта отримана автоматично, то такі особливості роблять мож-
ливу систему пошуку зображень за регіонами. Представлення ві-
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зуального образу адекватним числом кластерів (об’єкти у зобра-
женні) може краще відобразити його вміст, однак цей підхід є ча-
созалежним.

Області застосування CBIR-систем:
1. пошук зображень у мережі інтернет;
2. каталогізація зображень творів мистецтва;
3. організація роботи з архівами фотографічних знімків;
4. організація каталогів роздрібного продажу товарів;
5. медична діагностика захворювань;
6. запобігання злочинів і заворушень;
7. застосування у військових цілях;
8. питання контролю за поширенням інтелектуальної влас-

ності;
9. отримання інформації про місце знаходження віддалених

зондів і географічне позиціювання.

А. В. Щипоног
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В АДАПТИВНІЙ СИСТЕМІ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ «OWL»

Використання інформаційно-комунікаційних технологій являє
собою новий рівень розумової, творчої, комунікативної і вико-
навської діяльності і веде до перебудови різних сторін діяльності.

З психології відомо, що за допомогою спілкування діяльність
організовується і розвивається. Як правило, при цьому розгляда-
ються три взаємопов’язані сторони спілкування: комунікативна
(обмін інформацією), інтерактивна (взаємодія) і перцептивна
(факт встановлення взаєморозуміння).

Аналізуючи сучасний стан розвитку навчальних систем дис-
танційного навчання потрібно зазначити, що більшість розробок
були спрямовані на розвиток систем контролю знань (тестовий
контроль знань). Наступною, за темпами розвитку, є системи
представлення знань (лекційного матеріалу) — спеціалізовані на-
вчальні системи, електронні підручники, електронні енциклопе-
дії, словники і т. д.

Моделювання процесу навчання в адаптивній системі дистан-
ційного навчання та контролю знань «Owl».
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Перший крок навчальної програми розпочинається з викла-
дення нового навчального матеріалу — лекції, в разі, якщо цей
крок не перший перед вивченням нового теоретичного матеріалу,
студенту пропонується на повторне вивчення матеріал з попере-
дньої теми який не був засвоєним або засвоєним у недостатній
мірі. Необхідно зауважити, що системою автоматично будуть до-
дані питання з попередньої теми на повторення, як до поточного,
так і до підсумкового контролю знань. Наступним кроком навча-
льної програми є «Інтерактивний урок» — автоматизований засіб
навчання та контролю знань, результатом роботи якого є визна-
чення «білих плям» у пройденому матеріалі. Відповідно, система
автоматично сформує навчальний матеріал необхідний для по-
вторного вивчення. За результатами роботи «Інтерактивного уро-
ку» приймаються рішення щодо визначення подальшої навчаль-
ної траєкторії навчального процесу:

— якщо результат проходження уроку є задовільним — сту-
дент допускається до підсумкового тестування,

— якщо результат — незадовільний — після вивчення сфор-
мованого за результатами роботи модуля «Інтерактивний урок»
матеріалу на повторення, повторюється поточний контроль знань
(Інтерактивний урок, поточний тестовий контроль знань).

Необхідно зауважити, що порогові значення засвоєння навча-
льного матеріалу і оцінювання систем контролю знань встанов-
люються викладачем (експертом).

Таким чином, отримуємо динамічну систему навчання, що
адаптується до рівня знань і здібностей студента, формує індиві-
дуальну навчальну траєкторію, миттєво реагує на його дії та імі-
тує процес спілкування із ним.

Запропоновані технологічні рішення надають можливість
сформувати індивідуальну структуру навчального матеріалу, що
дозволяє реалізувати значні можливості адаптації до початкового
рівня знань і інших характеристик тих, хто навчається. Така мо-
жливість використана в адаптивній навчальній системі для ви-
значення індивідуальної навчальної траєкторії конкретного сту-
дента, а також для забезпечення функціонування інтелектуаль-
ного навчального модуля, який відповідає за всебічну оцінку
процесу навчання, якості знань, прогресу дозволяє забезпечити
формування блоків навчального матеріалу в системі дистанцій-
ного навчання із врахуванням індивідуальних особливостей сту-
дента, навичок і здібностей студентів, визначення моменту гото-
вності студента для переходу на більш складний рівень матеріа-
лу, відображення взаємозв’язків між різноманітними показника-
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ми функціонування, якістю виконання завдань і результатом тес-
тування.

Д. А. Юрченко
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕЛИКИХ ДАНИХ

«Великі дані» (Big Data) — сукупність підходів, інструментів
та методів оброблення структурованих і неструктурованих даних
великих об’ємів для отримання можливих до адекватного сприй-
няття даних. Термін «великі дані» стосується наборів даних, роз-
мір яких перевершує можливості типових баз даних щодо зане-
сення, зберігання, управління і аналізу інформації. Зараз цей
термін використовується для опису технологій зберігання і аналі-
тичного оброблення великих об’ємів даних для потреб бізнесу, а
також оброблення і аналізу результатів інтернет-взаємодії, як-от:
даних соціальних мереж, он-лайн ігор, он-лайн опитувань, інтер-
нет-голосувань. По суті поняття великих даних означає роботу з
інформацією величезного обсягу і різноманітного складу, досить
часто оновлюваною і такою, що зберігається в різних джерелах, з
метою збільшення ефективності роботи, створення нових проду-
ктів і підвищення конкурентоспроможності.

Робота з великими даними неможлива без хмарних обчислень
(Cloudcomputing). Хмарні обчислення, великі дані, аналітика —
три фактори сучасних ІТ-технологій, нерозривно зв’язані між со-
бою. Якщо говорити про їх вплив на ІТ-індустрію в цілому, то
сьогодні стало очевидним зростання вимог до багаторівневого
зберігання та масштабування систем зберігання даних. Практика
показує, що виконання аналітичних завдань призводить до вели-
кого завантаження систем, проте при цьому необхідно, щоб усі
сервіси, прикладні програми і самі дані завжди залишались до-
ступними. Крім того, бізнес пред’являє дуже високі вимоги до
результатів аналітичних досліджень, які можуть суттєво покра-
щити результати його роботи.

Експоненційний ріст об’ємів сирих даних зумовлює потребу в
їх обробці, а крім того, потребу у розв’язанні проблеми аналітики
великих даних (Big Data Analytics). Найпоширеніші з методик ана-
лізу масивів даних в основі мають інструментарій, запозичений зі
статистики та дейтамайнінгу (наприклад, машинне навчання).



122

Аналітика великих даних показує, що комп’ютер є не тільки
інструментом у процесі обробки великих даних, але і помічни-
ком, що дає змогу людині більш широко поглянути на пробле-
му. При цьому у розв’язанні проблеми великих даних треба
приділити велику увагу темі навчання спеціалістів-аналітиків,
адже специфіка їх роботи відрізняється від роботи звичайних
аналітиків хоча б тим, що необхідно аналізувати величезні ар-
хіви несистематизованої інформації, а також поєднувати мож-
ливості математика та статистика, фахівця з предметній облас-
ті і ІТ-спеціаліста.

Важко знайти галузь, для якої проблематика великих даних
була б неактуальною. Уміння оперувати великими обсягами ін-
формації, аналізувати взаємозв’язки між ними і приймати зваже-
ні рішення несе потенціал для компаній з різних галузей для збі-
льшення показників прибутковості та підвищення ефективності.
На думку аналітиків, до 2018 року рішення задач аналізу та сис-
тематизації великих даних стане вже мінімальною вимогою до
технологій управління інформацією, а до 2020 року обробка ве-
ликих обсягів даних стане стандартною функцією продуктів всіх
основних розробників корпоративного програмного забезпечен-
ня. До цього часу великі дані перестануть виділятися в окрему
категорію, а архітектурні підходи, інфраструктура, обладнання та
програми, не розраховані на роботу з ними, будуть вважатися за-
старілими. Отже, можна зробити висновок, що великі дані в да-
ний момент є символом постійного прогресу та розвитку світу
інформаційних технологій.

Е. Д. Якубов
Національна академія природоохоронного
та курортного будівництва, м. Сімферополь

ВИЗНАЧЕНННЯ ТОЧОК БЕЗЗБИТКОВОСТІ
БАГАТОПРОДУКТОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Одним із методів підготовки стратегічних і тактичних рішень,
а також контролю за їх виконанням є маржинальний аналіз [1, 3,
4]. Адже, не дивлячись на те що, він був розроблений ще в другій
половині ХХІ сторіччя, деякі методичні питання у випадку багато
продуктового виробництва ще не вирішені. А саме, у випадку ба-
гато продуктового виробництва задача визначення координат
критичних точок має необмежену множину рішень. Тому розро-
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бка методу розрахунку координат критичних точок багато про-
дуктового виробництва є актуальною проблемою.

Метою дослідження є розробка методу визначення координат
критичних точок багатопродуктового виробництва.

Постановка задачі. Припустимо що підприємство випускає
стільки продукції скільки може реалізувати на своїй частки рин-
ку. При цьому його потужність необмежена. Нехай для кожного
i -го виду продукції ),,1( ni K= звісно: ціна продукції )( ii qp , котра
є функцією випуску iq , функція попиту на продукцію )( iii ,pqD ,
фіксовані видатки виробництва )( ii qFc , питомі видатки )( ii qVc .

Необхідно знайти мінімальний і максимальний випуск проду-
кції всіх видів (у сукупності), при якому підприємство працює
без збитків, а також оптимальний випуск, при якому прибуток
підприємства максимальний.

Прибуток підприємства без урахування податків обчислюєть-
ся нелінійною функцією n  змінних [1—4]:

[ ]∑
=

⋅−−⋅=π
n

i
iiiiiiii qqVcqFcpqD

1
)()(),(( )qp(Q) ii , (1)

де },...,{ 1 nqqQ =  — вектор випусків продукції.
Така модель дозволяє врахувати вимоги практично всіх підси-

стем підприємства при прийнятті управлінських рішень, тобто
здійснити системний підхід до управління підприємством.

Сучасні системи автоматизованих обчислень дозволяють лег-
ко знайти критичні точки функції (1), а також обсяг виробництва,
при якому прибуток максимальний.

Користуючись результатами маржинального аналізу, можливо
формувати еталонні значення показників діяльності підприємства
в задані моменти часу і таким чином виконувати підготовку об-
ґрунтованого управлінського контролю роботи всіх підсистем
підприємства.
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