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СЕКЦІЯ 1. МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ТА МОДЕЛІ 

СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 
 

EVALUATION OF THE QUALITY CRITERIA FOR THE EDUCATIONAL 

PROGRAM IN THE FIELD OF AUTOMATION AND INSTRUMENT 

MANUFACTURING 

Gordiyenko T., DSc, Professor, Head of Department of System Analysis, 

State University of Telecommunications, Kyiv 

Salceanu A., DSc, Professor, Dean of Faculty of Electrical Engineering 

Technical University Gh. Asachi, Iasi, Romania 

 

The International Standard Classification of Education (ISCE) is designed as 

a comprehensive statistical description of national education systems and a 

methodology for assessing national education systems against comparable 

international levels [1]. ISCE is the main international classification system of 

education [2]. The basic unit of ISCE classification is educational programs (EP), 

and the classification of EP is carried out by fields of knowledge. In Ukraine, the 

list of fields of knowledge and specialties in which higher education students are 

trained does not fully comply with ISCE. 

The European Higher Education Area (EHEA) [2–5], the higher education 

area of the Bologna Process countries pursuing a coherent and transparent 

education policy, has established a research-based higher education paradigm. The 

main instruments of the EHEA are the European Credit Transfer and Accumulation 

System (ECTS) and the national qualifications framework. 

Accreditation of EP is to assess the Quality of EP and educational activities 

of the Higher Educational Institution (HEI) for compliance with the standard of 

higher education, the ability to meet its requirements, as well as achieving the 
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declared learning outcomes in accordance with the Criteria for Assessing the 

Quality of Educational Programs (CAQEP). The compliance of the CAQEP is 

assessed by a special expert – a person who has the necessary knowledge and skills 

that allow him to effectively assess the quality of EP and educational activities of 

the HEI for these EP and develop recommendations for improving the quality of 

higher education in relevant specialties [6]. 

The purpose of the study is to develop a method of group expert assessment 

of the importance of CAQEP. 

At accreditation of EP HEI only 9 criteria are used (which in total contain 54 

sub-criteria): 

K1 – designing and objectives of the EP; 

K2 – structure and content of EP; 

K3 – access to EP and recognition of learning outcomes; 

K4 – teaching and learning on EP; 

K5 – control measures, evaluation of higher education seekers and academic 

integrity; 

K6 – human resources; 

K7 – educational environment and material resources; 

K8 – internal quality assurance of EP; 

K9 – transparency and publicity; 

K10 – learning through research. 

Group expert assessment of CAQEP was performed by experts in the field of 

automation and instrument manufacturing. To do this, a special questionnaire was 

developed and disseminated among experts. Selected rating scale: from 1 (least 

important) to 9 (most important) points. Processing of the received questionnaire 

data was carried out according to the algorithm proposed earlier [7, 8]. 

The results of the CAQEP assessment are shown in Fig. 1. 

In total, 5 (out of 10 – 50%) CAQEP were identified. 
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The most important CAQEP (points above the average level – 7.63) are as 

follows (from 8.33 to 7.67 points): 

K10 – learning through research (8.33 points); 

K6 – human resources (8.11); 

K4 – teaching and learning for EP (8.11); 

K2 – structure and content of EP (8.00); 

K1 – designing and objectives of the EP (7.67). 
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Fig. 1 – The weight of CAQEP in points 

 

Experts in technical specialties had the greatest doubts about the CAQEP 

sub-criteria for internal quality assurance of EP (K8), and for some reason this 

criterion itself was not considered important. In turn, the identification of 

inconsistencies and shortcomings on a number of criteria in most cases indicates 

the lack of effectiveness of procedures for monitoring and periodic review of EP or 

that such procedures are formal. 

The large number of CAQEP sub-criteria regarding the structure and content 

of the EP (K2) is also questionable, although this criterion itself is considered 

important by experts. Therefore, these CAQEP sub-criteria (K2 and K8) require 
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special attention in the next revision of the CAQEP set to better balance the system 

of CAQEP sub-criteria. 

Conclusion 

Assessing the quality of EP by experts according to clearly established 

criteria helps to improve the quality of EP HEI. Of course, the HEI must pay 

attention to all the established criteria. However, more attention should be paid to 

those identified by experts as the most important and those that significantly affect 

the quality of EP. Such criteria include, first of all, training through research (K10, 

only for EP of the third level of higher education), human resources (K6), teaching 

and learning for EP (K4). 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ВИРОБНИЧИХ 

ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

НЕЙРОМЕРЕЖ 

Замрій І. В., к.ф.-м.н., доцент, директор навчально-методичного центру, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

Собчук В. В., д.т.н., доцент, професор кафедри інтегральних та 

диференціальних рівнянь, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 

 

Особливий інтерес для дослідження представляють властивості систем, 

які забезпечують можливість їхнього функціонування при зміні параметрів 

внутрішнього та зовнішнього середовища впродовж тривалих проміжків часу 

[1]. Насамперед це стосується біологічних систем і більшості 

високоорганізованих технічних [2]. 

Під функціональною стійкістю виробничого центру промислового 

підприємства розуміється його властивість зберігати спроможність впродовж 

заданого часу виконання своїх основних функцій в межах, встановлених 

нормативними вимогами, в умовах впливу потоку відмов, несправностей, 

збоїв. 
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Зазначимо, що без автоматизації процесу контролю параметрів 

виробничих процесів на сучасних підприємствах неможливо організувати 

серійний випуск якісної продукції [3]. Для розв’язання подібних задач на 

виробничих підприємствах, забезпечення стійкості виробничих процесів 

завдяки контролю в режимі реального часу ключових виробничих параметрів 

[4, 5] пропонується математична модель, яка може бути невід’ємно 

інтегрованою в автоматизовану систему управління підприємством. 

Базовою задачею є задача, яка розглядає знаходження функції 

керування, u що забезпечує виконання процесу, таким чином, щоб результат 

виконання процесу гарантував отримання в кінцевому випадку в x(N) 

продукції, що задовольняє всім якісним характеристикам, які вимагаються 

діючими стандартами до неї [6]. Якщо ж в кінці процесу продукція має 

відхилення від заданих стандартних параметрів, то такі відхилення 

гарантовано попадають в множину допустимих толерансів, які визначені 

діючими стандартами до такої продукції. Математично, це означає, що існує 

бажаний кінцевий стан xN і додатній параметр ε > 0 такі, що || x(N) – xN || < ε. 

Відтак забезпечення функціональної стійкості технологічного процесу 

залежить від здатності забезпечувати керованість процесом в кожному 

виробничому центрі та контролювати виникаючі дефекти та їх локалізації [7]. 

Загалом задача виявлення та локалізації дефектів набуває все більшого 

значення із зростанням рівня складності систем керування та вимог до них 

[8]. Виявлення дефектів та несправностей в функціонуванні об’єктів важливе 

й з точки надійності, відмовостійкості, живучості та власне функціональної 

стійкості складних технічних систем. 

У випадку використання нейронної мережі в якості алгоритму 

класифікації незалежно від структури (якщо нейронна мережа має два 

виходи) зазвичай розв’язується задача виявлення [9]. В іншому випадку, 
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тобто коли входів більше двох, розв’язується задача виявлення та локалізації 

дефектів і, можливо, визначення величини дефекту (рис. 1). 

Для застосування методів діагностування до класу нелінійних систем в 

загальному випадку необхідно лінеаризувати модель. Однак лінеаризована 

модель не в повній мірі відображає властивості систем з яскраво вираженими 

нелінійностями. Однією з переваг нейронної мережі є здатність 

апроксимувати будь-яку нелінійну функцію, використовуючи відповідну 

архітектуру мережі. Відтак на основі нейронної мережі може бути 

побудована модель динамічної системи та мережевий спостерігач. Нев’язки 

між виходами об’єкту та входами мережі в цьому випадку будуть простором 

діагностичних ознак. 

 
Рис. 1 – Структури діагностування на основі нейронних мереж 

 

Висновок 

Таким способом для забезпечення функціональної стійкості 

технологічних процесів виробничих підприємств [10-12] можна широко 

застосовувати різні класи нейронних мереж для забезпечення діагностики 

стану обладнання у кожному виробничому центрі. Навчаючи нейронні 
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мережі враховуючи умову функціональної стійкості технологічного процесу 

буде забезпечена ефективна робота як виробничого обладнання, так і 

поточний контроль дотримання якості продукції згідно визначеної системи 

толерансів. 
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АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ МАКСИМІЗАЦІЇ МАРЖИНАЛЬНОГО 

ПРИБУТКУ НА СЕЗОННІ ТОВАРИ З ВИСОКОЮ ЦІНОВОЮ 

ЕЛАСТИЧНІСТЮ ПОПИТУ 

Козаченко С. Я., к.е.н., доцент, доцент кафедри Системного аналізу, 

Кострубицька А. В., студентка, група САД-41, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Для компаній, що працюють на ринках з високою сезонною 

еластичністю попиту за ціною, необхідні аналітичні інструменти для аналізу 

існуючого ціноутворення, щоб уникнути втрачених можливостей, оскільки 

такі сезони завжди швидкоплинні [1]. Як один з таких інструментів може 

служити аналітична модель максимізації маржинального прибутку, яка була 

випробувана на практиці компанією “Здорові продукти”. Ця компанія 

займається оптовими постачаннями овочів та фруктів на ринки Києва. Для 

апробації даного інструменту компанією був обраний сезонний товар – 

черешня. Апробація цього аналітичного інструменту проводилася у першій 

декаді червня 2021 року. Ціна в цій декаді була встановлена 

, а декадні обсяги продаж черешні  досягли 

. 

Етапи побудови аналітичної моделі 

1-й етап. Перевірка рівня еластичності 

Сезонність даного товару в компанії, коли спостерігається висока 

еластичність попиту за ціною, було визначено період з травня по липень 

місяць. Кожний місяць розбивається на декади і в кожній з них заміряється 

поточний рівень попиту за ціною, оскільки динаміка еластичності попиту 
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знижувалася до кінця сезону. Підхід до визначення рівняння попиту та типу 

еластичності у кожній декаді полягав у наступному. 

Спеціалістом комерційного відділу компанії, який займається 

закупівлею та продажами черешні, був побудований прогнозований попит 

для даного товару при зміні ціни з кроком 4 грн/кг. Попит визначався 

фахівцем експертним шляхом, ґрунтуючись на його практичному досвіді та 

розумінні кон’юнктури ринку на встановлювану ціну товару [2], табл. 1, 

колонки 2, 3. 

 

Таблиця 1 – Вихідні дані ціни та попиту, отримані експертним  

і аналітичним шляхами 

№ 

п/ч 

Ціна Р, 

грн/кг 

Попит Qе (експертні 

оцінки), кг 

Попит Qл (за лінійним 

рівнянням), кг 

1 25 4120 4194 

2 29 3955 3871 

3 33 3410 3549 

4 37 3285 3226 

5 41 3085 2904 

6 45 2500 2581 

7 49 2250 2258 

8 53 2005 1936 

9 57 1510 1613 

10 61 1320 1291 

11 65 950 968 

 

Вид статистичної залежності попиту ціни визначається шляхом 

побудови лінійного рівняння регресії: 
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.      (1) 

де: . 

Рівняння (1) з визначеними параметрами має такий вигляд:  

.    (2) 

Графік рівняння та його параметри представлені на рис. 1. Як оцінка сили 

зв’язку між цими двома показниками, використовувався коефіцієнт 

детермінації . 

 

На підставі рівняння (2) було визначено значення попиту в кожній 

точці ціни табл. 1, колонка 4, для визначення ступеню еластичності на даний 

товар, шляхом порівняння тангенсів кутів нахилу прямих ціни та попиту 

табл. 2. 

 

Рис. 1 – Графік рівняння залежності попиту від ціни та його параметри 
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Таблиця 2 – Дані для порівняння кутів нахилу графіків-ціни та попиту 

Параметри Ціна Попит 

ΔY = 40,00 -3225,91 

ΔX = 10,00 40,00 

tgA = 4,00 -80,65 

arctgA [рад] = 1,33 -1,56 

arctgA [град] = 76,00 -89,33 

 

Так як кут нахилу лінії в рівнянні попиту більший, ніж кут нахилу ціни 

за абсолютними значеннями [α(попит) = |89,33°| > α (ціна) = |76°|], можемо 

зробити висновок, що маємо справу з товаром високої еластичності попиту 

від ціни. 

2-й етап. Побудова рівняння регресії маржинального прибутку від 

попиту 

Для визначення виду залежності маржинального прибутку від попиту 

необхідно виконати розрахунок маржинального прибутку за 

отриманими експертними значеннями ціни та попиту, що були надані 

спеціалістом комерційного відділу. Для розрахунку маржинального прибутку 

було прийнято закупівельну ціну черешні у першій декаді червня місяця 

. Результати цього розрахунку представлені в табл. 3. 

В результаті маємо всі необхідні вихідні дані для визначення рівняння 

регресії маржинального прибутку від попиту. За результатами аналізу було 

встановлено зв’язок між цими двома змінними. 

Відповідним рівнянням, що описує цей зв’язок є поліном другого 

ступеня [3]: 

.    (3) 
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Таблиця 3 – Вихідні дані для побудови рівняння маржинального прибутку 

від попиту 

№ 

п/ч 

Попит Qе (експертні 

оцінки), кг 

Марж. прибуток в 1 кг 

товару MPe, грн/кг 

Марж. прибуток 

обсягу попиту MP, грн 

1 4120 1,0 2 

2 3955 1,0 25 

3 3410 2,0 58 

4 3285 3,0 99 

5 3085 4,0 148 

6 2500 5,0 205 

7 2250 6,0 270 

8 2005 7,0 343 

9 1510 8,0 424 

10 1320 9,0 513 

11 950 10,0 610 

 

Рівняння з розрахованими параметрами має такий вигляд: 

,  (4) 

,     (5) 

звідки:     (6) 

Графік рівняння та розрахунок його параметрів представлені на рис. 2. 

З рівняння попиту (1) знайдемо : 

.      (7) 
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Далі підставивши в цей вираз (7) , знайдемо оптимальну ціну 

, тобто точку, у якій максимізується маржинальний 

прибуток [5]. 

Висновок 

Отримані з моделі два ключових значення ціни та попиту 

 і  є вхідною аналітичною 

інформацією для аналізу існуючої ціни на товар та прийняття рішення про 

необхідність її коригування у першій декаді червня місяця, оскільки існуюча 

ціна продажу . 

 

Рис. 2 – Графік рівняння залежності маржинального прибутку від попиту та 

його параметри 
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Актуальність обраної теми даної роботи випливає із впливу вибухово 

зростаючої ІТ галузі на всебічний розвиток глобального суспільства. Ця 

галузь надає глобальному постіндустріальному суспільству нові інструменти 
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для рішення нових викликів та виникаючих проблем: від екологічних 

наслідків втручання людини в природну систему до природних і техногенних 

катастроф. 

Системний підхід дозволяє оцінити не тільки ступінь взаємодії  

різноманітних закономірностей та структур, а також врахувати вплив 

зворотних зав’язків, які виникають завжди, коли мають місце ланцюгові події 

[1]. ІТ галузь сьогодні забезпечує життєдіяльність суспільства і 

безпосередньо сама активно впливає на глобальне середовище. 

Так за даними Gartner глобальні витрати у 2022 р. на ІТ галузь 

досягнуть 4,5 трлн. дол. [2]. Хронологічне зростання ІТ у національних ВВП 

здійснило шлях від 1 % в кінці 80-х р.р., у 1990 р. – 2,1%, 2000 р. – 2,9%, 2004 

р. – більше 5% [1], досягло 9% в 2020 році (компанія McKinsey) [3]. У 2022 

році ІТ повинно значно перевищити 10% світового ВВП. ІТ настільки 

глибоко проникли у всі прошарки суспільства, що без перебільшень почали 

формувати для більшої частини населення спосіб життя. В усіх розвинених 

країнах цифрові технології на 100% увійшли в різні сфери побутового 

використання – від ПК до мобільних пристроїв останнього покоління, від 

електронних грошових карток до розумного будинку. В галузі ІТ (та 

суміжних, де застосовується ІТ) у таких країнах працює вже більше 40% 

населення [4]. 

Основні види інформаційних технологій: 

інформаційна технологія обробки даних; 

інформаційна технологія управління; 

інформаційна технологія автоматизованого офісу; 

інформаційна технологія підтримки прийняття рішень; 

інформаційна технологія експертних систем; 

білінгові системи [5]. 
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Основні характеристики застосування інформаційних технологій 

наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Основні характеристики застосування інформаційних 

технологій 
Вид інфор-

маційної 

технології 

Основні 

об’єкти 

опрацювання 

Галузі застосування 

Типи 

програмних 

засобів 

Історія розробки 

Інформаційна 

технологія 

обробки даних 

Добре струк-

туровані 

завдання 

Інформаційна технологія 

обробки даних варта 

рішення добре структу-

рованих завдань, за яки-

ми є необхідні вхідні 

дані і відомі алгоритми 

та інші стандартні про-

цедури їх опрацювання 

Збір даних, 

обробка даних, 

збереження 

даних, 

створення 

звітів. 

Початок розвитку – з 

1960-х років XX 

століття, разом з 

появою і розвитком 

перших інформаційних 

систем 

Інформаційна 

технологія 

управління 

Інформаційна 

система 

управління 

Ця технологія орієнтов-

но працює серед інфор-

маційної системи 

управління і використо-

вується при гіршій 

структурованості 

розв'язуваних завдань 

Регулярні, 

спеціальні, 

підсумовуючі, 

порівняльні 

звіти 

Сучасна модель роз-

роблена 2004 р. між-

народною асоціацією 

виробників систем 

управління виробниц-

твом MESA включає у 

собі дев'ять основних 

функцій MES-системи 

Інформаційна 

технологія 

автоматизован

ого офісу 

Дані 

працівників 

офісу. 

Ця система забезпечить 

раціональну автомати-

зацію в управлінні 

працею робітників і 

найкраще забезпечить 

управляючих 

інформацією. 

База даних, 

текстовий про-

цесор, елект-

ронна пошта, 

електронний 

календар, 

комп'ютерні 

конференції 

Історично автоматизація 

почалася з виробництва 

і далі поширилася до 

офісу, маючи спочатку 

метою лише 

автоматизацію рутинної 

секретарської роботи 
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Вид інфор-

маційної 

технології 

Основні 

об’єкти 

опрацювання 

Галузі застосування 

Типи 

програмних 

засобів 

Історія розробки 

Інформаційна 

технологія 

підтримки 

прийняття 

рішень 

Система 

підтримки 

прийняття 

рішень на ролі 

обчислювальн

ої ланки і 

об'єкта 

управління 

Головною особливістю 

інформаційної 

технології підтримки 

прийняття рішень є 

якісно новий метод 

організації взаємодії 

людини й комп'ютера. 

База даних, 

система 

керування 

інтерфейсом 

Системи підтримки 

прийняття рішень та 

відповідна їм інформа-

ційна технологія з'яви-

лися зусиллями перева-

жно американських 

вчених у кінці 70-х – 

поч. 80-х рр. 

Інформаційна 

технологія 

експертних 

систем 

Штучний 

інтелект 

Експертні системи 

дають можливість 

менеджеру чи фахівцю 

отримувати 

консультації експертів 

по будь-яким 

проблемам. 

Інтерфейс 

користувача, 

база знань, 

інтерпретатор, 

модуль 

створення 

Експертні системи були 

введені в рамках 

Стенфордського проек-

ту з евристичного прог-

рамування на чолі з 

Фейгенбаумом, якого 

іноді називають «бать-

ком експертних систем» 

Білінгові 

системи 

Дані 

користувачів 

тарифу 

Автоматизує 

взаєморозрахунки з 

абонентами 

Експертна 

система аналізу 

та фільтрації 

аварійних 

повідомлень 

Автоматизована систе-

ма розрахунків створена 

з урахуванням бага-

торічного і великого 

досвіду експлуатації 

вузлів операторів зв'язку 

 

Висновок 

Інформаційні технології на сьогоднішній день настільки велика, 

передова та зростаюча галузь, а її вплив на усі сторони життєдіяльності 

суспільства та на природне середовище такий значний, що дослідження цих 

процесів може бути окремим напрямком довгострокового дослідження 
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кваліфікованого наукового колективу [6, 7]. Останнє і є підтвердженням 

актуальності досліджень в обраній сфері діяльності. 
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МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПРОЦЕДУРНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ  

ВІРТУАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ 

Цинковський Д. В., студент, група САД-41, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Процедурна генерація – це метод алгоритмічного створення даних за 

допомогою комбінацій алгоритмів, поєднаних із випадковістю [1]. Створення 

віртуальних просторів використовується в багатьох сферах людської 

діяльності від наукової до розважальної. Особливо поширене використання 

процедурної генерації набуло популярності в розважальній сфері, а саме: 

ігровій, 3D моделюванні та у кіновиробництві.  

Ріст популярності процедурної генерації головним чином зумовлений 

економічними чинниками, так як можна пришвидшити розробку майже будь-

якого продукту комерційного, де потрібні унікальні великі світи, які можуть 

навіть мати також процедурно генеровані біоми, флору та фауну, або є 

необхідність генерувати велику кількість однотипних об’єктів з заданими 

умовами. Створення таких даних надає набагато швидший результат аніж 

ручна робота одного або навіть десятка спеціалістів. Також у випадку ручної 

роботи залежно від розміру віртуального світу виникає прямо пропорційна 

залежність від кількості людей, залучених до створення таких просторів до 

часу витраченого на їх створення. 

Ще однією дуже привабливою стороною даного методу є суттєва 

економія ресурсів постійного запам’ятовувального пристрою (ПЗП), тому як 

всі об’єкти генеруються процедурно в реальному часі на електронно-

обчислювальній машині (ЕОМ), з теперішнім розвитком технологій ЕОМ 

дозволяє в реальному часі будувати великі віртуальні простори в розумних 

рамках очікування користувачем для отримуваного результату. 
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Однак як би чудово не здавалась процедурна генерація, свої мінуси ця 

технологія також має. Головним недоліком є час на розробку алгоритмів. І 

тут вже виникає інша прямо пропорційна залежність – складність створення 

віртуального простору залежить від часу, який необхідний на розробку 

алгоритму для процедурної генерації. 

Одним із яскравих прикладів де процедурна генерація займає ключове 

місце є гра «No Man's Sky». Гейм-дизайн гри побудований виключно на 

процедурній генерації планет та існуючих на ній біомів, разом з флорою та 

фауною. За заявою розробників віртуальний всесвіт міг згенерувати 2^64 [2], 

або 18 квінтильйонів унікальних планет, навіть уявити важко час який був би 

потрібний на ручне створення даної кількості планет, це якраз свідчення того, 

що при ручному створенні такого всесвіту не вистачило б і часу який існує 

наш всесвіт. Розробка алгоритму процедурної генерації почалась в 2013 році 

[3], випуск гри відбувся у 2016 році. З причини відсутності відкритих 

достовірних даних про розробку гри можна припустити, що сам алгоритм 

розроблявся до самого випуску гри. Але при перших рецензіях гравці були 

дуже не задоволені примітивністю та невеликою унікальністю генерацій 

планет та біомів на них. Також спостерігалися не коректна генерація флори 

та фауни. Щоб виправити та поліпшити алгоритм розробникам довелося 

витратити додатково ще рік розробки, що є також свідченням того, що чим 

складніша є процедурна генерація тим більше потрібно часу на опрацювання 

алгоритму. 

Застосування процедурної генерації можна знайти в оборонно-

промисловому комплексі нашої держави для підвищення її обороноздатності. 

Враховуючи сучасні безпекові виклики ззовні кордонів нашої держави та 

ведення активних бойових дій на території нашої держави, які викликані 

прямою збройною агресією зі сторони росії за участю білорусі, а Україна як 

суверенна держава яка має виключне право на самозахист своєї 
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територіальної цілісності від зовнішніх загроз, що відповідно створює велику 

необхідність у навченості особового складу збройних сил України (ЗСУ) та 

інших військових формувань по застосуванню сучасних типів озброєння та 

військової техніки, це може стосуватися не тільки персональних видів 

озброєння таких як NLAW, Stinger та Javelin, а і цілих військових комплексів, 

як до прикладу Bayraktar TB2, РК-360МЦ «Нептун», які вже вимагають 

злагодженої роботи цілого підрозділу. 

Головним чином технологію процедурної генерації можна 

застосовувати для навчання військовослужбовців на застосування різного 

роду озброєння та військової техніки. Моделюючи різні умови бойових дій 

(погода, час доби, або інші зовнішні фактори, які можуть впливати на 

застосування зброї), завдяки процедурній генерації можна доволі швидко 

змінювати віртуальне середовище, відповідно використання такого навчання 

буде економічно вигідніше та безпечніше, ніж використання справжньої 

зброї на тренувальних полігонах.  

На основі процедурної генерації можливе створення віртуальних світів 

не тільки для навчання молодшого офіцерського або старшинського 

особового складу, а й для старшого офіцерського складу, які командують 

підрозділами на рівні батальйонів, бригад, дивізіонів і навіть армій для 

відпрацювання навичок командування на стратегічних, оперативних та 

тактичних рівнях. 

Таким чином створення програмних комплексів на основі процедурної 

генерації для навчання особового складу ЗСУ та інших військових 

формувань, визначених відповідно до законодавства України, може суттєво 

пришвидшити навчання та зекономити ресурси держави. До прикладу одна 

система ПТРК Javelin коштує $240000 [4], для ефективного навчання одного 

військовослужбовця потрібно здійснити від 5 пусків ракет з даної зброї. 

Тобто для навчання одного бійця ЗСУ потрібно витратити близько $1200000, 
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що становить значну суму для бюджету країни. Якщо використовувати 

віртуальну симуляцію для такого навчання згодом потрібно буде лише 

здійснити 1–2 необхідних практичних пусків з ПТРК Javelin. 

Висновок 

Застосування процедурної генерації можна застосовувати у будь-якій 

сфері діяльності, зокрема в оборонно-промисловому комплексі нашої 

держави для підвищення її обороноздатності. Створення програмних 

комплексів на основі процедурної генерації для навчання особового складу 

ЗСУ та інших військових формувань, визначених відповідно до 

законодавства України, суттєво пришвидшує навчання та економить ресурси 

держави. 
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ЗАХВОРЮВАНЬ НА ОСНОВІ ДАНИХ ЛАБОРАТОРНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 
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Чернецький О. В., старший викладач кафедри Системного аналізу, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Правильний та вчасно поставлений діагноз є основним з головних 

аспектів успішного лікування різних видів захворювань [1]. Процес 

діагностування захворювань є складним, неформалізованим та залежним від 

багатьох факторів – анамнезу та історії хвороб пацієнта, власні 

спостереження та досвід, а також дані досліджень різного виду: 

інструментальні, лабораторні, тощо. Одним з базових, широко поширених до 

доступних засобів у діагностичному ланцюжку є саме лабораторні методи 

обстеження пацієнта. У загальносвітовій практиці саме лабораторні 

обстеження займають лідируючу позицію серед усіх діагностичних методів 

досліджень як за обсягом інформації, що можливо отримати, так і за 

частотою використання. Особливо важливу роль лабораторні дослідження 

відіграють у ранній діагностиці, яка дозволяє звернути увагу на певні зміни у 

організмі людини та попередити велику групу захворювань. 

Сучасна медицина використовує широкий спектр високотехнологічних 

методів, таких, як біологічні, біохімічні, фізико-хімічні та інші методи 

лабораторних досліджень. Використовуючи ці методи виконується аналіз 

складу та властивостей біологічних рідин та тканин людини, ідентифікувати 

велику кількість різноманітних збудників захворювань [2]. Достовірність 

результату лабораторних досліджень залежить від інструментарію та 

апаратів, якості реактивів та тестів, які використовуються при дослідженнях. 
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Оцінка та порівняння різних методик діагностики проводиться на основі 

критеріїв чутливості, специфічності та об’єктивності лабораторного тесту. 

Також, важливим фактором, що впливає на якість результатів лабораторних 

досліджень, є рівень підготовки персоналу лабораторій, їх професіоналізм та 

відповідальність [3]. 

Зараз, у епоху розвитку інформаційних технологій та обчислювальних  

комп’ютерних систем, успішним виявляється застосування системного 

аналізу, який дозволяє встановлення структурних зв’язків між змінними або 

елементами систем та процесів, що досліджується [4]. До традиційних 

методів системного аналізу відносяться методи, засновані на обробці 

статистичних даних, що відображають частоту поєднання характеристик [5]. 

Такі методи доречно використовувати при аналізу даних лабораторних 

досліджень. Спираючись на комплекс загальнонаукових, експериментальних, 

природничих методів та користуючись сучасними можливостями сучасних 

інформаційних технологій, аналіз процесу діагностики захворювань, що 

базується на результатах лабораторних досліджень, дозволяє значно 

спростити виявлення та завчасно попередити розвинення важких хвороб. 

На теперішній час не існує повних та комплексних моделей та систем, 

які б дозволяли розшифровувати та аналізувати результати лабораторних 

досліджень з метою діагностики груп захворювань. Наразі застосування 

консультацій фахівців є основним засобом отримання роз’яснень, що до 

результатів лабораторних досліджень та рекомендацій, що до стану здоров’я 

людини та покращення поточних показників. 

Основними задачами, що необхідно вирішити у процесі виконання 

системного аналізу процесу діагностики є наступні: 

провести огляд сучасного стану питання ранньої діагностики 

захворювань та роль у ньому лабораторних досліджень; 
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провести визначення видів, типів, структури результатів лабораторних 

досліджень, типів документації цих результатів; 

обрати групу лабораторних досліджень для формування моделі 

процесу діагностики; 

визначити показники та значення показників лабораторних досліджень 

певної групи, їх норми, можливі відхилення, вплив відхлинь на можливість 

розвитку захворювань; 

розробити моделі визначення значень результатів досліджень для 

різних груп досліджуваних та провести аналіз розроблених моделей. 

Висновки 

Задача ранньої діагностики захворювань є актуальною та сучасною, 

має метою попередження погіршення стану здоров’я та розповсюдження 

хвороб. 

Лабораторні методи дослідження є провідним та найбільш поширеним 

методом отримання широко спектру інформації, що до поточного стану 

здоров’я людини. Результати розробки моделей визначення значень 

результатів лабораторних досліджень та їх аналіз можуть бути використані 

для попередньої діагностики та виявленню патологій, контролю, завчасного 

попередження та розвитку захворювань населення України, пришвидшення 

оцінки поточного стану здоров’я людей та спрощення роботи медичного 

персоналу.  

Моделі визначення значень результатів лабораторних досліджень 

надають можливість розробки на їх базі автоматизованих програмних систем, 

систем прийняття рішень, які дозволять користувачам самостійно отримати 

зрозумілі для нефахівців результати досліджень та попередній діагноз, що до 

можливості розвитку захворювань. 
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Чим більше у алгоритму прикладів для машинного навчання, тим 

більше він зможе робити прогнози. Це створює першу проблему – яким 

чином з безлічі видів даних зібрати і привести до потрібного формату 

необхідну інформацію для подальшого навчання? Аналітики постійно 

спостерігають за різними сплесками в економічному середовищі, внаслідок 

чого побудовані раніше моделі стають неефективними. Компанії постійно 
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працюють над створенням більш досконалих алгоритмів, використовуючи та 

впроваджуючи нові інструменти машинного навчання. 

Машинне навчання націлене на створення систем, здатних отримувати 

знання з даних, а також здатних за допомогою навчання покращувати 

показники своєї роботи. При цьому існують критерії, за якими можна 

зрозуміти, наскільки правильно вирішив алгоритм [1]. Серед узагальнених 

задач машинного навчання можна виділити наступні: регресії; класифікації; 

кластеризації. 

Завдання регресії: передбачення місця на числовій прямій [2]. 

Застосовують при проведення клінічних досліджень в медицині, в 

банківському скоринзі для побудови рейтингу позичальників і управління 

кредитними ризиками, в споживчому скоринзі для моделювання поведінки 

покупців та інших сферах [3]. 

Завдання класифікації: передбачення категорії об’єкта та поділ об’єктів 

згідно з певними та заданими заздалегідь ознаками. Тобто машина сортує 

дані за потрібними категоріями: одяг – за кольорами, сезонами або 

тканинами, книги – за жанрами, авторами, мовами написання. 

Завдання кластеризації: використовуючи всі наявні дані, передбачити 

відповідність об’єктів вибірки їх класам, сформувавши таким чином 

кластери. Кластеризацію застосовують для аналізу та пошуку ознак за якими 

можна об’єднати об’єкти, стиснення даних та пошуку новизни (що не 

входить до жодного кластеру) [2]. 

Вибір моделі може мати різні значення, що відповідають різним рівням 

абстракції. У будь-якому проекті важливо оцінити алгоритм машинного 

навчання, тому що обрана модель може давати задовільні результати при 

оцінці з використанням метрики. 

Основні типи метрик та методи оцінок такі [2]: 
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Classification Accuracy – має обсяг вірних прогнозів стосовно всіх 

представлених даних. Такий спосіб оцінювання працює ефективно у разі, 

якщо є однакова кількість даних, що відносяться до кожної групи; 

Logarithmic Loss – мета даної метрики виключати помилкові 

класифікації, що знаходить ефективне застосування для класифікації з 

кількома групами. Оцінюючи Logarithmic Loss, дає ймовірнісну оцінку 

кожної з груп для представлених даних; 

Confusion Matrix – ця матриця служить для оцінки точності моделі. 

Крім того, дана класифікація з передбаченням приналежності групи до 

представленого датасету; 

AUC – метрика або площа під кривою знаходить широке застосування 

задач класифікації. Метрика розраховується як можливість, що позитивний 

приклад буде ранжовано вище, ніж негативний приклад; 

F1 Score – Оцінка F1 вимірює точність моделі на тестових даних. 

Даний показник лежить в межах від 0 до 1, показуючи наскільки надійний 

прогноз моделі; 

середня абсолютна (MAE) – помилка показує різницю між реальними 

даними та результатом прогнозу. Тобто показує відхилення передбаченого 

значення; 

середня квадратична помилка (MSE) – має багато спільного з 

показником MAE, Різниця полягає в тому, що показник MSE різниця між 

реальними даними та результатом прогнозу сприймає як середнє значення. 

Плюсом такої інтерпретації є те, що можна дізнатися градієнт. 

Висновок 

По суті всі проблеми машинного навчання є проблемами оптимізації. 

Завжди є методологія, що лежить в основі моделі машинного навчання, або 

основна цільова функція, яка має бути оптимізована. Наприклад, мета моделі 

лінійної регресії полягає в тому, щоб мінімізувати квадратну втрату 
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прогнозів та фактичне значення (середньоквадратична помилка, MSE), у той 

час як регресія Лассо спрямована на мінімізацію MSE при обмеженні 

вивчених параметрів шляхом додавання додаткового члена регулювання. 
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СЕКЦІЯ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ 

ПРОЕКТАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, НАУКОВИМИ ТА 

ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
 

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ВИМІРЮВАННЯМИ 

Величко О. М., д.т.н., професор, директор Інституту, 

Державне підприємство «Укрметртестстандарт», м. Київ 

Гордієнко Т. Б., д.т.н., професор, завідувач кафедри Системного аналізу, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

З поширенням комп’ютерних технологій експертною системою (ЕС) 

почали вважати інтелектуальну комп’ютерну програму, яка містить знання і 

аналітичні здібності експертів у певній галузі діяльності та яка здатна робити 

логічні висновки на основі цих знань. ЕС забезпечує вирішення специфічних 

завдань без участі експерта у певній предметній галузі та використовує для 

цього спеціальну базу знань (БЗ) [1, 2]. 

Основним призначенням ЕС управління вимірюваннями (ЕСУВ) є 

підтримка роботи системи якості підприємства чи організації в частині 

виконання вимог щодо застосування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). 

Узагальнена структурна схема ЕСУВ наведена на рис. 1. ЕСУВ розміщується 

у вигляді програми на персональному комп’ютері. 

Інтелектуальний інтерфейс користувача забезпечує взаємодію 

користувача із системою з наведенням необхідних для користувача підказок. 

При виборі відповідного завдання з меню здійснюється перехід до 

інформації, розміщеної у відповідній базі даних (БД). Машина логічного 

виведення забезпечує звернення до відповідної БД за правилами, 
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розміщеними у БЗ. У БД розміщуються відповідні переліки метрологічних 

послуг чи документів, які викликаються за правилами, розміщеними у БЗ. БД 

і БЗ наповнюються фахівцем-експертом з питань метрології. 

 

 
Рис. 1 – Узагальнена структурна схема ЕСУВ 

 

Інтелектуальний інтерфейс користувача 

Приклад головного меню інтерфейсу користувача наведений на рис. 2. 

Спливаючі підказки головного меню інтерфейсу користувача: 

1 – ввести назву необхідного ЗВТ; 

2 – “Повірка ЗВТ, який відноситься до законодавчо регульованих ЗВТ” 

(здійснюється перехід до підменю “Повірка”); 

3 – “Калібрування ЗВТ, який не відноситься до законодавчо 

регульованих ЗВТ” (здійснюється перехід до підменю “Калібрування”); 

4 – “Оцінка відповідності ЗВТ, який відноситься до законодавчо 

регульованих ЗВТ” (здійснюється перехід до підменю “Оцінка 

відповідності”); 

5 – “Визначення необхідності повірки згідно з чинним законодавством 

про метрологію та метрологічну діяльність” (подається результат перевірки 

за встановленим алгоритмом – правилом); 

Інтерпретатор команд  

 Інтелектуальний 
 інтерфейс   користувача    

Користувач   

Машина логічного 
виведення   

Баз и   
даних і 
знань   

 
Експерт   
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6 – “Визначення необхідності оцінки відповідності згідно з чинним 

законодавством про метрологію та метрологічну діяльність” (подається 

результат перевірки за встановленим алгоритмом – правилом); 

 

Експертна система управління вимірюваннями 

 Поле назви засобу вимірювальної техніки1   

 

Повірка засобу вимірювальної техніки2 

Калібрування засобу вимірювальної техніки3 

Оцінка відповідності засобу вимірювальної техніки4 

Визначити необхідність повірки5 

Визначити необхідність оцінки відповідності6 

Термінологія з питань метрології7 

Сфери законодавчо регульованої метрології8 

Узаконені одиниці вимірювання9 

Метрологічний нагляд10 

Власні сертифікати системи якості11 

Вихід з системи12 

 

 

Рис. 2 – Головне меню ЕСУВ 

 

7 – “Термінологія з питань метрології згідно зі статтею 1 Закону 

України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (ділі – Закон) [3] 

(виведення необхідної інформації із Закону); 

8 – “Сфери законодавчо регульованої метрології згідно зі статтею 3 

Закону [3] (виведення необхідної інформації із Закону); 
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9 – “Узаконені одиниці вимірювання згідно зі статтею 5 Закону [3] 

(виведення необхідної інформації із Закону); 

10 – “Метрологічний нагляд за засобами вимірювальної техніки згідно 

зі статтями 20-22 Закону [3] (виведення необхідної інформації із Закону); 

11 – “Чинні власні сертифікати системи якості за стандартами ISO 9001 

і ISO/IEC 17025” (виведення необхідних зображень); 

12 – “Вийти з системи?” (із запитанням: “Дійсно вийти з системи? / 

Продовжити роботу?”). 

Натискання на планку меню здійснює переведення до відповідного 

меню, виведення необхідної інформації чи вихід із системи. 

Приклад підменю “Повірка” наведений на рис. 3. 

 

Повірка засобу вимірювальної техніки  

 

Перелік повірочних лабораторій1 

Перелік методик повірки2 

Стаття Закону про метрологію3 

Реєстр свідоцтв повірки4 

Повернення до головного меню5 
 

 

Рис. 3 – Підменю “Повірка” 

 

Спливаючі підказки підменю “Повірка”: 

1 – “Перелік уповноважених національних метрологічних центрів, 

повірочних лабораторій зі сферами уповноваження”; 

2 – “Перелік методик повірки національного рівня”; 
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3 – “Статті 17-19 Закону [3]; 

4 – “Чинні свідоцтва повірки на власні засоби вимірювальної техніки” 

(виведення необхідних зображень з відповідної БД); 

5 – повернення до головного меню. 

При натисканні на відповідну планку меню здійснюється індикація 

відповідного переліку чи реєстру з наповненої БД ЕСУВ чи відповідної статті 

(статей) Закону [3]. 

Приклад підменю “Калібрування” наведений на рис. 4. 

Спливаючі підказки підменю “Калібрування”: 

1 – “Перелік акредитованих калібрувальних лабораторій зі сферами 

акредитації”; 

2 – “Перелік наукових метрологічних центрів з калібрувальними 

можливостями”; 

 

Калібрування засобу вимірювальної техніки  

 Перелік калібрувальних лабораторій1  

Перелік наукових метрологічних центрів2 

Перелік національних еталонів3 

Стаття Закону про метрологію4 

Реєстр сертифікатів калібрування5 

Повернення до головного меню6 

 

 

Рис. 4 – Підменю “Калібрування” 

 

3 – “Перелік національних еталонів України згідно зі статтею 6 Закону 

[3] (виведення необхідної інформації з відповідної БД); 
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4 – “Стаття 27 Закону [3]; 

5 – “Чинні сертифікати калібрування на власні засоби вимірювальної 

техніки” (виведення необхідних зображень з відповідної БД); 

6 – повернення до головного меню. 

При натисканні на відповідну планку меню здійснюється індикація 

відповідного переліку чи реєстру з наповненої БД ЕСУВ чи відповідної статті 

Закону [3]. 

Приклад меню “Оцінка відповідності” наведений на рис. 5. 

Спливаючі підказки підменю “Оцінка відповідності”: 

1 – “Перелік акредитованих органів з оцінки відповідності ЗВТ зі 

сферами акредитації”; 

2 – “Перелік акредитованих випробувальних лабораторій зі сферами 

акредитації”; 

3 – “Стаття 16 Закону [3]; 

4 – повернення до головного меню. 

 

Оцінка відповідності засобу вимірювальної техніки  

 

Перелік органів з оцінки відповідності1 

Перелік випробувальних лабораторій2 

Стаття Закону про метрологію3 

Повернення до головного меню4 
 

 

Рис. 5 – Підменю “Оцінка відповідності” 

 

При натисканні на відповідну планку меню здійснюється індикація 

відповідного переліку з наповненої БД ЕСУВ чи відповідної статті (статей) 

Закону [3]. 
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Висновок 

Пропонована концепція побудови ЕСУВ дозволяє реалізувати 

підтримку роботи системи якості підприємства чи організації в частині 

виконання вимог щодо застосування власних ЗВТ. ЕСУВ дозволяє 

користувачу отримати всю інформацію, необхідну йому для того, аби 

переконатись в обґрунтованості запропонованого розв’язку. 
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СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ 

МОРСЬКОГО ВАНТАЖНОГО ТЕРМІНАЛУ 

Малаксіано М. О., д.т.н., доцент, завідувач кафедр 

технічної кібернетики й інформаційних технологій ім. проф. Р.В. Меркта, 

Одеський національний морський університет, м. Одеса 

 

Зростання конкуренції як серед виробників, так і серед перевізників 

призводять до того, що старі технології перевезення вантажів витісняються 

новими, більш ефективнішими. У зв’язку з цим виникає потреба у 

відповідному розвитку портової інфраструктури. Обґрунтування 

оптимальних параметрів морських терміналів і систем доставки вантажів є 

актуальним та непростим завданням. Великий вплив на показники 

ефективності роботи морських терміналів мають характеристики 
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вантажопотоків, особливості навігації, погодні фактори, специфіка роботи 

суміжних видів транспорту та ряд інших факторів. 

В рамках дослідницького проекту нами була вирішена проблема оцінки 

пропускної спроможності спеціалізованого морського терміналу з перевалки 

вугілля та обґрунтування оптимальних параметрів обладнання і складських 

площ. При оцінці показників ефективності роботи проектованого терміналу 

необхідно було врахувати як характеристики вантажопотоків, так і ряд 

специфічних особливостей роботи цього терміналу, які пов'язані з 

розташуванням терміналу та умовами навігації. Вугілля надходить на даний 

термінал по конвеєрній лінії і складується всередині терміналу. Далі, з 

використанням стакерів-реклаймерів та системи конвеєрів вугілля зі 

складських площ планується доставляти на причал, де вугілля 

завантажується на баржі судновантажними машинами. Баржі доставляють 

вугілля до спеціалізованого перевантажувального комплексу, який 

розташований на зовнішньому рейді, де відбувається завантаження суден-

балкерів великої тоннажності. При цьому через часті шторми та льодову 

обстановку проведення вантажних робіт обмежене протягом значної частини 

часу. Також при оцінці роботи терміналу необхідно було врахувати зміни 

структури та інтенсивності вантажопотоків, що проходять через термінал, 

специфіку функціонування наземної транспортної інфраструктури та 

технологічні особливості шихтування вугілля. 

Оскільки класичні аналітичні методи не дозволяли досліджувати 

поставлену задачу у повному обсязі, нами було розроблено інформаційно-

аналітичну систему підтримки прийняття рішень, яка заснована на 

використанні методів імітаційного моделювання та відповідних алгоритмах 

оптимізації [1–5]. На рис. 1 представлено скріншот вікна розробленого 

програмного забезпечення для зазначеної системи підтримки прийняття 

рішень. 
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Завдяки побудованій системі підтримки прийняття рішень вдалося 

оцінити показники ефективності функціонування терміналу за різних 

сценаріїв зміни вантажопотоку та різних варіантів модернізації терміналу. На 

основі аналізу статистичних даних, отриманих в результаті багаторазових 

прогонів імітаційної моделі, були отримані як оцінки середніх значень 

показників ефективності функціонування терміналу у різних ситуаціях, так і 

оцінки стійкості цих показників до можливих коливань вантажопотоку та 

змін умов навігації. Також було визначено вузькі місця транспортної 

системи, що вивчається. 

 

 
Рис. 1 – Вікно програмного забезпечення розробленої системи підтримки 

прийняття рішень 

 

Головні питання, які стояли перед цим дослідженням, були пов’язані з 

оцінкою напрямів розвитку терміналу та дослідженням довгострокових 

планів його модернізації. Однак вирішення цих завдань, які стоять на рівні 

стратегічного планування, було неможливим без урахування специфіки низки 
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процесів, управління якими має здійснюватися на операційному рівні. Тому 

основні труднощі, які виникли під час створення імітаційної моделі, полягали 

у реалізації алгоритмів оптимального управління процесами, які 

відбуваються на операційному рівні. 

Висновок 

Завдяки тому, що у запропонованій імітаційній моделі було реалізовано 

алгоритми, які здатні адекватно моделювати функціювання елементів 

системи на оперативному рівні, результати використання побудованої 

системи підтримки прийняття рішень дозволили з високою точністю 

прогнозувати показники ефективності функціонування терміналу для різних 

варіантів його стратегічного розвитку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КОМП‘ЮТЕРНОЇ 

МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ГРАФІКИ ПРИ ДИСТАНЦІЙНО-ОЧНОМУ 

НАВЧАННІ 

Гордієнко Т. Б., д.т.н., професор, завідувач кафедри Системного аналізу, 

Котомчак О. Ю., старший викладач кафедри Системного аналізу, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Викладання дисциплін з комп’ютерної мультимедійної графіки на 

відміну від математичних дисциплін має свої особливості для усіх 

спеціальностей, включаючи економічні. Це обумовлено перш за все 

специфікою змісту мультимедійних форматів, які мають значно більший 

цифровий об’єм, а також сприйняттям їх сучасними студентами. 

Для викладання дисциплін з комп’ютерної мультимедійної графіки у 

доповнення до Moodle та Microsoft Teams, при дистанційно-очному навчанні 

більш зручно користуватись іншими хмарними сервісами, такими як Zoom, 

Google Disk та YouTube [1]. Це дозволить демонструвати та зберігати файли 

великих розмірів, а також супроводжувати трансляцію коментарями у 

реальному часі. 

Дисципліна Комп’ютерна мультимедійна графіка (“Комп’ютерна 

обробка зображень та мультимедіа”) викладається в Державному 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final
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університеті телекомунікацій на різних курсах декількох спеціальностей. 

Описова частина курсу розміщена так само на Освітньому сайті, в розділі 

Moodle (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1 – Скрін сторінки дисципліни на сайті в розділі Moodle 

 

Організація цього ресурсу дозволяє отримувати ті ж самі статистичні 

дані, що і для зазначених математичних дисциплін. Однак, проблема 

виникає, коли є необхідність викладачу продемонструвати студентам відео 

матеріали до даного курсу. Або студентам потрібно прозвітувати про 

виконання практичних та лабораторних робіт, а також семестрових 

самостійних робіт, надаючи викладачеві свої творчі мультимедійні проекти. 

Такі мультимедійні файли мають великі розміри – від 50 Мб до 1 Гб і навіть 

більше, а можливість завантаження студентом обмежена 15 Мб. Враховуючи, 

що одночасно дисципліну вивчають більше ніж 200 студентів, то у сервера 

університету відсутні можливості завантажувати такі об’єми інформації. У 

цьому випадку у нагоді стають можливості, які пропонують такі компанії як 

Google та YouTube. 
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Так у Google таблиці відповідальна особа може створити список кожної 

групи з можливістю для кожного студента навпроти свого прізвища 

поставити посилання на власний хмарний ресурс на Google диску, де 

безкоштовно надається 15 Гб (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Скрін Google таблиці 

 

Переходячи за кожним посиланням, викладач може переглянути усі 

мультимедійні роботи, виконані студентом за час вивчення учбової 

дисципліни. 

Додаткові можливості надає і YouTube. Студент може у таблиці, або на 

власному хмарному сервісі, розміщувати посилання на власний канал у 

YouTube (рис. 3). Такий публічний доступ до перегляду власних робіт додає 

кожному студенту додаткові оціночні бали, залежно від якості матеріалу, що 

додатково заохочує студента. 

Будь який з наведених матеріалів (файлів) може бути переглянутий 

публічно на занятті в аудиторії або дистанційно через заняття з 

використанням Zoom. Груповий дискусійний перегляд власних робіт 
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студентів заохочує молодь додатково до створення якісного контенту. Це 

відбувається тому, що цій віковій категорій молоді притаманне 

самоствердження у близькому середовищі і значну частину вільного часу 

вони проводять у соціальних мережах, обмінюючись власним контентом. 

 

 
Рис. 3 – Скрін власного каналу в YouTube 

 

Висновок 

Вивчення дисципліни Комп’ютерна мультимедійна графіка сприяє 

отриманню студентом не лише обов’язкових знань і оцінок, а й покращує їхні 

комунікативні здібності, що особливо важливо у підлітковому віці, оскільки 

підвищує можливість у майбутньому зайняти гідне місце у суспільстві. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПОШУКУ ВАКАНСІЙ, РОЗТАШОВАНИХ 

НА САЙТАХ, ЩО ПРОПОНУЮТЬ РОБОТУ 

Гордієнко Т. Б., д.т.н., професор, завідуюча кафедрою Системного аналізу, 

Холост О. В., студент, група САД-41, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Пошук роботи завжди був та буде непростим завданням для людей, хто 

потребує стабільного доходу. Система аналізу рейтингів вакансій на сайтах, 

що пропонують роботу, спрощує та пришвидшує процес пошуку роботи, 

формування наглядної ситуаційної картини попиту на фахівців та надає 

можливості прогнозування змін на сучасному ринку праці. Для вирішення 

складних проблем аналізу та створення комп’ютерних, інформаційно-

комунікаційних, експертних та інтелектуальних систем використовується 

системний аналіз [1, 2]. 

Основними задачами розробки системи є: проектування системи, 

обрання показників оцінювання та розробка моделей рейтингів вакансій. Для 

отримання результатів аналізу система повинна збирати та обробляти 

інформацію на сайтах пошуку роботи. Важливим етапом проектування 

інформаційної системи є структуризація системи – локалізація її меж і 

виділення структурних складових частин [2, 3]. 

Пропоновану функціональну структуру системи наведено на рис. 1. 

Блок збору інформації повинен виконувати огляд сайтів з пошуку 

роботи, виконує парсінг текстової інформації з оголошень та передає їх до 

бази даних (БД). БД уявляє з себе реляційну базу, складається з таблиць, що 

містять переліки категорій та спеціальностей вакансій, категорії та 

спеціалізації компаній, ключові слова, що використовуються у оголошеннях, 

конкретні числові або текстові значення параметрів та частоти їх 
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використання у відповідності до категорій, спеціальностей, періоду часу та 

інше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Функціональна структура системи пошуку вакансій 

 

Блок аналізу та побудови рейтингів вимагає попередньої розробки 

моделі оцінки, що має враховувати певні ознаки, які вказуються у 

оголошеннях, які розміщено на сайтах пошуку роботи. Ознаками можуть 

бути як конкретні дані, щодо сфери де пропонується робота, спеціалізація та 

рівень кваліфікації працівника, пропонована заробітна плата, так і дані, що не 

мають певного визначення, такі як умови роботи, перелік навичок та опис 

інструментарію, яким повинен володіти майбутній працівник, опис 

посадових інструкцій тощо. Дані для аналізу отримуються з бази даних.  

Блок прогнозування змін на основі результатів роботи блоку аналізу 

повинен будувати короткочасний прогноз, щодо змін рейтингів вакансій на 

основі можливих змін ознак, на базі яких виконувалося попереднє 

оцінювання рейтингів. 

Блок візуалізації даних повинен надавати користувачеві дані у 

зрозумілому графічному або текстовому вигляді. 
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Висновок 

Пропонована система може бути використана шукачами роботи з 

метою обрання найбільш відповідних до їх можливостей та вимог 

пропозицій, або для корегування резюме з метою наближення його структури 

та змісту до оголошень вакансій з високим рейтингом. Також система може 

використовуватися відділами кадрів та HR-агентами з метою отримання 

даних щодо актуального та прогнозованого стану рейтингів вакансій на 

ринку праці.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ЙОГО 

УПРАВЛІННЯ 

Тур О. І., студент, групи САД-41, 

Гордієнко Т. Б., д.т.н., професор, завідуюча кафедрою Системного аналізу, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

В сучасному світі системи підприємств, його управління стає дедалі 

складнішим, тому управлінці, менеджери шукають вихід з складних 

ситуацій. Не оптимізовані бізнес-процеси – витрачають дорогоцінний час для 

підприємств, матеріальні та інтелектуальні ресурси. Тому проблема стає 
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дедалі гостріше з розвитком цивілізації. Тому системний аналітик, як 

професія, стає дедалі затребуваною професією.  

Основною метою кожного бізнесі є грошова винагорода. Тому 

допустимо, що є бізнес, де керівнику потрібно узгоджувати проекти. Ці 

проекти можуть відповідати будь якій предметній області, для представлення 

побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішення (СППР). 

Звичайно кожен реалізований проект, приносить одноразову або 

довгострокову винагороду. Тому керівнику, щоб пришвидшити процеси 

перевірки та впровадження проектів потрібна автоматизація. Система яка 

буде допомагати підтримувати рішення. 

Основною проблематикою є неприбутковість проектів підприємств, 

тому дедалі частіше створюються інтелектуальні системи підтримки 

прийняття рішень, тим паче що інтерес до СППР як до перспективного 

напряму використання обчислювальної техніки і як до інструментарію 

підвищення ефективності праці у сфері управління економікою постійно 

зростає [1]. Ці системи дають змогу розрахувати прибутковість проекту, 

враховуючи фактори, які впливають на дані проекти.  

Основною метою даних систем є підтримка керівників даних 

підприємств, під час розгляду та оцінки проектів та надання консультації та 

рекомендації під час реалізації неприбуткових проектів. 

Така система повинна аналізувати параметри проекту, згідно 

установленими границями неприбутковості та релевантності проектів, 

надання рекомендацій менеджерам для більш ефективного впровадження 

проектів. 

Аналіз потрібен щоб заповнити деякі не відображенні проміжки. У 

англомовній літературі навіть прижився термін «lateral thinking» (бічне 

міркування), що означає дослідження даних з багатьох поглядів, вишукуючи 
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потрібні аспекти їх подання. Мета кроку аналізу — перетворити дані в 

інформацію [2]. 

Основні задачі таких систем: 

аналіз змінних неприбутковості та релевантності проектів; 

аналіз змінних прибутковості проектів та його успішності; 

розрахунок ймовірності впровадження та успішності проектів; 

пошук подібних проектів та установка параметрів для впровадження 

рішень на запланованому проекті для успішності впровадження проектів. 

Для кращого розуміння, що саме потрібно і що ми очікуємо від 

системи, створимо UML діаграму з перевірки проекту нашою майбутньою 

інтелектуальної СППР (рис. 1). 

Під час перевірки проекту потрібно зібрати основні метрики по 

проекту, вони можуть бути сформовані за допомогою шаблона, щоб наша 

система могла сама парсити ці значення. Або спеціальний співробітник буде 

переводити метрики в нашу систему, відповідно до її вимог. Далі система 

проведе первинний аналіз проекту, згідно з установленими границям 

релевантності проекту. Далі проект порівнюється з існуючими проектами, 

знаходяться спільні ознаки, метрики та формується ймовірність успішності 

проекту. Тобто застосовується математичне ядро системи з аналізом Big 

Data, щоб дати якомога точнішу інформацію.  

Після первинних перевірок, наша система видає документ – звіт по 

аналізу. По встановленим границям відбувається оцінка проекту. Далі проект 

ділиться на 3 статуси: Повернутий на доопрацювання, Проект не 

прибутковий, Проект передано на узгодження. Далі стартують інші бізнес-

процеси, які відповідають статусам нашого проекту. 

Після створення такої діаграми, ми можемо конкретніше зрозуміти, та 

поставити задачу розробникам програмного забезпечення. 

 



СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА 
УПРАВЛІННЯ 

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 

 

57 

Висновок 

Перспектива побудови таких систем стає дедалі вище. Адже 

інтелектуальні системи зможуть швидше та надійніше розраховувати 

релевантність проектів та ймовірність його прибутковості. А керівникам 

підприємств збереже час пришвидшить роботу з впровадження даних 

проектів. Звичайно кожна така система повинна розроблятись та 

налаштовуватись під підприємство. Та повинна масштабуватись в 

майбутньому. 

Запропонована система може бути реалізована по різному, з 

впровадженням аналізу великих даних про проекти, які діють або 

завершились. З різним математичним ядром, для розрахунку змінних. Але 

основна ціль системи – допомогти прийняти рішення керівнику для 

впровадження проекту. 
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Рис. 1 – UML діаграма діяльності “Робота з ухваленням проектів” 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ПОШУКУ ВАКАНСІЙ НА 

САЙТАХ, ЩО ПРОПОНУЮТЬ РОБОТУ 

Гордієнко Т. Б., д.т.н., професор, завідуюча кафедрою Системного аналізу, 

Холост О. В., студент, група САД-41, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Актуальною задача пошуку роботи була завжди, а особливо 

актуальною стала у періоди карантинних обмежень, відсутності можливості 

виїхати в інше місто, закриття багатьох малих підприємств з не життєво 

важливих галузей та початком бойових дій на території України, що 

спричинили значні зміни у функціонуванні всіх типів підприємств, логістики, 

сфери обслуговування та призвело до чисельної міграції працездатного 

населення. 

У сучасному світі пошук будь якої інформації спрощується завдяки 

широко поширеному використанню мережі Інтернет. Наразі розроблено 

багато платформ, так званих HR-агрегаторів, що використовуються 

підприємствами для розміщення оголошень щодо пошуку працівників, 

найбільш поширеними та відомими з яких в Україні є: rabota.ua, work.ua, 

jobs.ua, trud.ua та інші. В сучасних умовах у багатьох випадках люди 

віддають перевагу роботі за схемою вільного найму, стаючи вільно 

найманцями (фрілансерами), які самі шукають собі проекти та можуть 

працювати на декількох підприємствах одночасно. Для пошуку такого типу 

роботи також існують спеціальні Інтернет-платформи, найбільш поширеними 

з яких є: freelancehunt.ua (рис. 1), freelance.ua та інші [1, 2]. 
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Рис. 1 – Скрін с сайту пошуку роботи freelancehunt.ua 

 

Використання сайтів пошуку вакансій (зокрема EASE work, рис. 2) 

надають пошуковцям наступні переваги [1]: 

можливість складання та розсилки резюме багатьом роботодавцям 

одночасно; 

немає необхідності в особистій присутності та економія часу при 

поданні заявки та з’ясування деталей; 

полегшення пошуку та обрання вакансій завдяки структурованості 

інформації по категоріях та можливості фільтрування та сортування вакансій 

за певними показниками. 

Крім того, сайти пошуку вакансій можуть бути дуже корисними для 

аналізу поточного ринку праці [2]: 

сайти містять інформацію з назвами компаній, їх рейтингами та 

відгуками, інформацію про стиль, життя та принципові позиції компаній, 

умови роботи для їх працівників; 

дозволяють відстежувати поточну ситуацію та шлях її розвитку у 

різних сферах бізнесу; 
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надають наглядну картину вимог та тенденцій до рівня працівників у 

різних сферах: освіта, сертифікація, підвищення кваліфікації тощо. 

 

 
Рис.2 – Скрін з сайту пошуку роботи EASE work 

 

Однак, наявність великої кількості платформ з оголошеннями також 

створює певні труднощі як для пошуковців роботи так і для робітників 

відділів кадрів підприємств, що мають наміри розмістити інформацію про 

вакансії. 

Висновок 

Пошуковцям роботи треба обробити велику кількість пропозицій, та 

обрати більш підходящі варіанти, а надавачам треба сформувати свої вимоги 

таким чином, щоб якнайшвидше отримати відповідні запити що до 

заповнення існуючих вакансій. Спростити роботу з такою кількістю 

платформ може дозволити певна програмна система, яка надасть можливості 

автоматизувати збір, обробку та аналіз даних, які розміщуються на сайтах 

пошуку роботи. 
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ПОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ AGILE 

Козаченко С. Я., к.е.н., доцент кафедри Системного аналізу, 

Лощенко А. В., студент, група САЗМ-71, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Agile-принципи – одні з найважливіших драйверів ринку програмного 

забезпечення, який допомагає йому швидко впроваджувати нововведення, 

вчитися та адаптуватися. Ідея Agile виникла, коли вона починалася як набір 

принципів розробки програмного забезпечення для ітеративного написання 

та випуску коду [1]. Це скорочує час очікування видалення функціональності, 

яке складало місяці (іноді роки). Нижче описано кілька проблем, із якими 

стикаються компанії при впровадженні Agile. 

Завищені очікування від Agile: перш ніж компанія вирішила 

впровадити Agile у своїй компанії, важливо чітко розуміти, чому вони 

запроваджують Agile. Повинна бути визначена мета. Деякі цілі можуть 

покривати цінності клієнта, скорочувати час виходу на ринок, розширювати 

співпрацю, швидко адаптуватися до змін та вносити корективи протягом 

роботи тощо. Організація повинна перерахувати всі причини та очікування, з 

якими має допомогти впоратися Agile. Agile — це методологія управління 

проектами, яка надає пріоритет доставці продукту, а не паперовій роботі. 

https://marketer.ua/ua/job-search-sites-in-ukraine/
https://dou.ua/forums/topic/35149/
https://work.it-ease.com/vacancies/
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Компанія повинна спочатку перерахувати всі проблеми, з якими вони 

стикаються під час використання своєї старої методології програмного 

забезпечення, та порівняти її з Agile-методологією [2]. Якби методологія 

Agile могла вирішити проблеми, що виникають із попередньої методології 

програмного забезпечення, то впровадження Agile було б чудовою ідеєю. 

Однак у багатьох випадках компанії покладають на Agile нереалістичні 

очікування, що призводить до провалу застосування Agile у таких 

організаціях. 

Опір Змінам: опір змінам із боку внутрішньої системи організації є 

однією з найбільших проблем, із якими стикаються багато компаній. Цей 

первісний опір можна розглядати як інерцію, коли працівник не хоче 

змінювати свій спосіб роботи. У міру того, як співробітники компаній 

звикають до звичок і схем роботи в рамках традиційних методологій 

програмного забезпечення, вони стають стійкими до будь-яких змін, які вони 

пропонують. Припустимо, менеджер проекту провів годинну зустріч із 

розробником щодо вимог до продукту, де вони обговорюють всі основні 

аспекти проекту, але на щоденні обговорення витрачають більше часу аніж 

розробник вже витратив би на написання частини коду. Більша користь має 

вплив згодом, коли вже налагоджена чітка робота, і команда розуміє 

необхідність усіх етапів: від планування до розробки. Співробітникам та 

керівництву організації може знадобитися час, аби зрозуміти Agile-

методологію. Це може бути трохи схоже на опір змінам. Однак це не зовсім 

те саме. Навпаки, люди не хочуть змінювати свій спосіб роботи та 

переходити на Agile. Так, оскільки більшість людей працювали з 

традиційним програмним забезпеченням протягом тривалого часу, це змушує 

їх формувати звичку до своїх старих методів роботи. Співробітники можуть 

приймати Agile-методологію, але намагаються запровадити свої давні 

практики розробки продукту. Співробітникам може знадобитися більше часу, 
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ніж очікувалося, для формування беклогу продукту, впровадження 

виставленню пріоритетів, правильному оцінюванню кожної задачі, оскільки 

вони чекають, поки клієнт завершить всі елементи, аналогічні до їх старої 

методології. 

Надмірна концентрація на артефактах та подіях: як тільки методології 

за Agile впроваджуються в роботу, компанії зосереджуються на навчанні 

співробітників різним фреймворкам, таким як Scrum, XP, Kanban, Scrumban 

тощо [2]. Вони проводять різні заходи, щоб команда зрозуміла, як працюють 

Scrum і Kanban. Співробітники приділяють більше уваги навчанню розробки 

продуктів цих платформах. Ці фреймворки прокладають шлях до 

застосування Agile. Отже, співробітники зосереджені лише на створенні 

продуктів, додаючи артефакти та приєднуючись до церемоній/заходів. Під 

час цього процесу співробітники, як правило, забувають реальну цінність та 

принципи Agile, а саме цінність комунікації з клієнтом, а не слідування 

першочерговим процесам та документації. Передбачається, що Agile-

методологія змінить середовище організації та внесе зміни до співробітників 

та операції. Отже, якщо співробітники зосередяться лише на артефактах та 

подіях – це не буде виражати саму сутність методології та саме кореню 

спрощення роботи за рахунок комунікацій та кросфункціональності. 

Складність оцінки Agile-реалізації: одним із складних завдань, із якими 

стикаються компанії, є оцінка успіху методології Agile. У багатьох компаній 

є параметри для вимірювання успіху Agile-методологій, наприклад, 

підрахунок кількості компаній, що нещодавно перейшли на Agile, та 

кількість проектів, які використовують нову методологію. В ідеалі компанії 

повинні вимірювати кількість ескалацій клієнтів усередині компанії до та 

після впровадження та оцінювати, як впровадження Agile допомогло їм 

досягти своїх початкових цілей. Впровадження Agile в великій компанії може 

призвести до грандіозних змін як для співробітників, так і для клієнтів. Якщо 
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на стороні клієнта вже була впроваджена така методологія – це може 

покращити та полегшити перехід та початок роботи. У разі, якщо клієнт не 

розуміє основних принципів та необхідності змін – є ймовірність втратити 

клієнта або інвестування, оскільки не усвідомивши суть методології, важко 

усвідомити її успіх. 

Висновок 

Проблеми можуть виникати кожен раз, коли компанія робить крок 

вперед та запроваджує щось нове, з чим ще не працювала, особливо коли це 

стосується цілого підходу до роботи. Важливо знайти досвідчену людину, яка 

вже мала практику налагодження процесу постановки роботи з даною 

методологією та має чітке розуміння важливості кожного з процесів. 

Неможна виключати будь-яку роль або комбінувати її. Є винятки, коли 

запровадження методології недоречне або доречніше застосовувати каскадну 

модель, варто звертати увагу не лише на тип проекту, а й на тип контракту 

згідно якого ви співпрацюєте з клієнтами. 

Якщо зваживши усі фактори, вибір все ж таки схиляється до переходу 

на Agile, потрібно розуміти, що незважаючи на труднощі – успіх буде 

гарантовано, оскільки більшість сучасних технологій працюють виключно за 

Scrum/Kanban та показують найкраще співвідношення за якістю, швидкістю 

та ціною, клієнти отримують все необхідне, а розробники завжди є одним 

суцільним механізмом. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ WEB-САЙТІВ 

Денисюк Р. Р., студент, група САД-41, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Актуальність дослідження обумовлена змінами, що відбуваються у 

сучасному світі. Технології не стоять на місці, кожна галузь знань постійно 

покращується, багато компаній прагнуть перевести бізнес в онлайн. Було 

розглянуто методи розробки сайтів, а саме верстка сайту з нуля мовами 

програмування, розробка на конструкторі та на CMS-системі [1]. 

Почнемо з методу верстки сайту з нуля мовами програмування, цей 

спосіб вважається найскладнішим і найкращим, при використані різних мов 

програмування розробник має можливість налаштувати та відкоригувати 

найменші деталі, у результаті виходять найкращі показники по оптимізації. 

Також у цьому методі немає жодних проблем з втіленням любого дизайну, 

залежить лише від професійного рівня верстальника. 

Зазвичай у 2022 році використовуються такі мови як: HTML, CSS, Java 

Script, Python, PHP. Також можемо підсумувати, що до плюсів цього методу 

входить те, що можна втілити будь-який дизайн, на виході найкращі 

показники оптимізації та найбільший спектр налаштувань, а до мінусів 

входить те, що через потребу знати мови програмування, збільшується 

складність розробки, таким чином збільшується вартість роботи та після 

здачі проєкт потребує підтримки розробника. 

Наступним, розглянемо, метод розробки сайту за допомогою 

конструктора. Конструктори здебільшого використовується для створення 

сайту малого бізнесу, безпосередньо самим розробником, бо це найлегший 

метод з розглянутих. Конструктор сайтів – це веб-програма написана на 

різних мовах програмування, для людей які не мають нічого спільного з 
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програмуванням. Вона замінює строки коду на блоки, які зрозумілі 

звичайному користувачу, та перетворює створення власного сайту на 

стягнення різноманітних блоків в один і редагування кольору та тексту. До 

плюсів можна віднести те, що така робота дешевша за створення програмним 

кодом з нуля, є багато готових шаблонів, яких можна редагувати під себе, і 

не дуже складний сайт можна зробити самому, після створення сайту можна 

легко додавати інформацію та оновлювати сторінки. До мінусів можна 

віднести не великий спектр налаштувань. 

У роботі [2] проаналізовано популярні конструктори та надано список 

найбільш популярних конструкторів таких як Wix, Tilda, uCoz, SquareSpace, 

Jimbo. Розглянуто метод створення сайту на CMS-системі. Content 

Management System – система управління вмістом (контентом), комп'ютерна 

програма або інформаційна система, яка використовується для організації та 

забезпечення процесу щодо спільного створення, управління і редагування 

вмісту сайту, складається з інтерфейсу конструктора з гнучкими 

налаштуваннями та окремого хостингу. Цей розподіл дає їй перевагу 

налаштувань порівняно зі звичайним конструктором, також це надає 

можливість зробити гарний сайт за мінімальні кошти. Отже, до плюсів цієї 

системи можна віднести те, що CMS легка у використані, але важча за 

звичайний конструктор, вона має великий спектр налаштувань, також легкий 

у підтримці сайту. А до мінусів можна віднести те, що більшість плагінів 

платні. 

У роботі [3] було розглянуто найпопулярніші системи, до яких 

віднесено WordPress, Drupal, 1C-bitrix, Jumla, Blogger, які навіть зараз у 2022 

році залишаються найпопулярнішими. За допомогою WordPress побудовано 

більше 75 мільйонів сайтів. 
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Висновок 

На сьогодні, всі проаналізовані методи являються актуальними, 

найкращого немає, все залежить від потреб та бюджету підприємця. Тобто, 

будь-хто у кого є комп’ютер, може зробити собі сайт, особистий блог або 

інтернет-магазин. Щоб обрати оптимальний метод, треба провести аналіз 

ринку, мети інформаційної системи та потреб замовника. 
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Коновал М. М., студент, група САД-41 

Державний університет телекомунікацій 

 

Метою дослідження є покращення ефективності роботи державного 

дошкільного закладу, як для адміністрації, так і для користувачів, які 

зможуть отримати всю інформацію про заклад. Для цього планується 

доопрацювати сайт державного дошкільного закладу [1]. 

З цією метою було виконано: 

розробку карти сайту; 

макетування. 

 

http://surl.li/bskdv
http://surl.li/bsqdg
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Також було проведено аналіз роботи закладу, його робочий процес, 

наявність додаткових гуртків тощо.  

Користувачі послуг завжди хочуть, щоб інформація була доступною, і 

для цього дуже чітко підходять сайти різних типів. Найпопулярнішими є 

сайти візитки, де коротко і чітко описана предметна область чогось. Тобто, 

такі проекти будуть актуальні завжди тому що, це самий простий спосіб 

донести інформацію до користувачів. Для прикладу можна навести 

дошкільний заклад, скрін сайту якого зображено на рис. 1 [2]. На цьому сайті 

можна побачити, як подається інформація про дошкільний заклад. 

 
Рис. 1 – Приклад сайту дошкільного закладу 

 

Існує дуже багато сервісів, які надають послуги з розробки сайтів, 

зокрема [3]: 

wix.com; 

agima; 

АРТВЕЛЛ; 

Red collar. 

Бізнес процес проекту – це карта сайту, макети та візуальне зображення 

праці бази даних. Карта сайту використовується як елемент навігації, що 

показує взаємозв'язок між сторінками сайту (рис. 2) [4]. 
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Рис. 2 – Карта сайту 

 

Є варіант макету головної сторінки сайту [5]. 

Структура макета така: 

HEADER – інформаційний блок, на якому зображена контактна, 

комунікаційна інформація; 

MAIN – основний блок, на якому розташовано кнопки навігації, назва, 

лого; 

FOOTER – інформаційний блок, на якому розташована інформація про 

місцезнаходження закладу дошкільної освіти. 

Приклад сторінки сайту зображено на рис. 3. 

Інструменти, якими розробляється проект. PostgreSQL база даних, 

для розробки бази даних. Приклад бази даних зображено на рис. 4. 
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Рис. 3 – Приклад сторінки сайту 

 

 
Рис. 4 – База даних 
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DBeaver графічний інтерфейс в якому зручно створювати таблиці, 

запити та графічне зображення таблиць. Приклад інтерфейса бази даних 

зображено на рис. 5. 

 

 
Рис. 5 – Інтерфейс бази даних 

 

Також, використовується онлайн сервіс для розробки графічних 

інтерфейсів Figma. 

Таким чином було проведено макетування перших сторінок сайту для 

закладу дошкільної освіти та розроблена мапа сайту. В подальшому 

планується підключити базу даних до даного проекту, в якій буде зберігатись 

інформація про дітей, які навчаються на даний момент. За допомогою цих 

даних в подальшому можна буде розробити візуальну статистику 

відвідування закладу іншими користувачами. 

Висновок 

Для повного розуміння інформації, яка має відображатись на сайті, 

попередньо була проведена аналітична робота сайтів інших дошкільних 

закладів. В результаті проведено макетування перших сторінок сайту та 

розроблена мапа сайту. Підключення бази даних до проекту із збереженням 
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інформації про дітей, які навчаються в дошкільному закладі сприятиме 

розробці візуальної статистики відвідування закладу іншими користувачами. 
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Кольори макетів. https://a1z.ru/veb-dizajn/194-vybor-tsveta-dlya-

dizayna.html. 

 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ 

ПОТУЖНОСТІ ІГРОВИХ ПЕРСОНАЖІВ У ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ ТА 

ПРОГРАМУВАННЯ ІГОР 

Аброскін Ю. Ю., студент, група САД-41, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Для виконання дослідження обрана гра Аction-Аdventure – “Genshin 

Impact” у зв’язку з її популярністю. В перший місяць виходу її завантажило 

більше 16 мільйонів користувачів [1], вона стала найбільш обговорюваною 

грою у Twitter в 2021 році та побила рекорд прибутку за перший рік свого 

існування (табл. 1) [2]. 

 

 

https://sadik.ua/kiev/solomenskiy/detskiy-sad-168
https://dsantoshka.kiev.ua/?utm_source=education
https://ratingruneta.ru/web/
https://a1z.ru/veb-dizajn/194-vybor-tsveta-dlya-dizayna.html
https://a1z.ru/veb-dizajn/194-vybor-tsveta-dlya-dizayna.html
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Таблиця 1 – Порівняння ігор за прибутками 

Місце Назва гри 
Рік випуску, 

гри 

Зароблено 

мільйонів у доларах 

США, $ 

1 Genshin Impact 2020 2.3 – 3.5+ 

2 Fortnite 2017 2.3 – 2.8 

3 Grand Theft Auto 5 2013 2.1 

4 Call of Duty: Modern Warfare 2019 2.05 

5 Animal Crossing: New 

Horizons 

2020 2 

6 Red Dead Redemption 2 2018 1.65 

7 Monster Strike 2014 1.5 

8 Candy Crash 2012 1.35 

9 Puzzle & Dragons 2017 1.3 

10 PUBG 2017 1.25 

11 Lineage M 2017 1.2 

12 Pokemon GO 2016 1.15 

 

Особливості гри Genshin Impact полягає у: 

різноманітності ігрових персонажів під контролем гравця; 

різноманітності спорядження, яке можна вдягнути на персонажів; 

різноманітності ігрових локацій. 

Метою роботи стало покращення та оптимізація пошуку та поширення 

комплектів спорядження між користувачами гри у вигляді одного єдиного 

додатку. Головна ідея була запозичена у сайту з подібним функціоналом – 

Оverframe.gg (рис. 1). На рисунку зображено вибір спорядження до я кого є 

можливість отримати список комплектів від інших користувачів за 

рейтингом. 
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Рис. 1 – Дизайн сайту Overframe.gg 

 

На даний момент відсутні сайти за таким функціоналом для обраної 

гри Genshin Impact. Гравцям залишається два шляхи: 

1) переходити по різним джерелам (сайти); 

2) дивитися відео на сайтах відеохостингу. 

Перший спосіб не зручний, тому що потрібно продивлятись багато 

різних джерел з комплектами спорядження без рейтингу оцінки, що ставить 

під сумнів чи є дана інформацію актуальною. Другий спосіб має подібну 

проблему, за виключенням що відео має оцінку та їх більше ніж сайтів. 

Зважаючи на зазначене запропоновано наступні пропозиції що до теми. 

Опис процесу зі сторони користувача, який шукає 

За цього процесу користувач заходить у перелік персонажів та обирає 

бажаного. Діаграма бізнес процесу пошуку комплектів спорядження для 

персонажу показана на рис. 2. 
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Рис. 2 – Діаграма бізнес процесу пошуку комплектів спорядження для 

персонажу 

 

Користувачу списком виводяться готові комплекти спорядження, з 

яких він може обрати комплект, який йому більше до вподоби. Після чого 

відкривається детальний опис обраного комплекту та коментар автора – так 

виглядає процес роботи з боку користувача, який шукає комплект для свого 

персонажу. 

Опис процесу зі сторони користувача, який поширює 

Користувач заходить на сайт та обирає додати. Далі він заповнює 

форму де обирає персонажа, артефакти та його зброю. Діаграма бізнес 

процесу збору та поширення комплекту спорядження для персонажа 

показана на рис. 3. 
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Рис. 3 – Діаграма бізнес процесу збору та поширення комплекту спорядження 

для персонажа 

 

За бажанням можна заповнити поле коментаря та обрати чи 

поширювати цей комплект чи ні – так виглядає процес роботи від сторони 

користувача, який хоче поширити свій комплект або зберегти для себе на 

майбутнє. 

Макет дизайну процесу обрання спорядження зображено на рис. 4. 
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Рис. 4 – Макет дизайну процесу обрання спорядження 

 

Розроблено макет, суть якого полягає в наступному – спочатку 

користувач обирає бажаного персонажа зі списку (маркування номер 5), 

потім обирає частини спорядження (маркування номер 1 та 3), після чого у 

вікні 2 він бачить як змінилися показники обраного персонажу. 

В свою чергу, дані у вікні 4 вже ураховуються у вікні 2, де відображені: 

артефакти, які користувач обирає; 

характеристики артефактів, які вони надають; 

зброя, яку користувач обирає; 

характеристика зброї; 

обраний персонаж. 

Висновок 

Під час проведення дослідження визначено інформацію щодо 

актуальності гри та знайдено сайт з функціоналом. В результаті було 

розроблено діаграму бізнес процесу та макет однієї з реалізацій проекту. 

Завдяки цьому було вдосконалено дизайн макету та вибудовано напрям у 

розробку додатку, який буде оптимізувати процес пошуку та поширення 

комплектів спорядження для персонажів гри Genshin Impact. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Колісник Є. О., студент, група САД-41, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

В даний час, для того щоб досягти успіху у підприємницькій 

діяльності, недостатньо використовувати маркетингові підходи, потрібно 

застосування сучасних високоефективних способів і методів управління 

потоковими процесами, таких, як логістика. Логістика, як практична 

діяльність, стійко зайняла свою нішу в управлінні сучасними 

підприємствами. Вона має велике значення для клієнтів, постачальників 

підприємства, його власників і акціонерів. Логістика координує всі структури 

підприємства (напрямок, впорядкування і розподіл продукції від виробника 

до кінцевого споживача, враховуючи рентабельність, результативність, 

продуктивність) [1]. 

Проаналізуємо певні існуючі рішення для досягнення успіху (методи): 

точне планування поставок товару через знання об’ємів продукції і 

запасів в місцях продажів; 

гнучке реагування постачальників на коливання споживчого попиту; 

оптимальне розміщення складських приміщень, виробничих 

підрозділів тощо; 

https://activeplayer.io/genshin-impact/
https://activeplayer.io/genshin-impact/
https://gamerant.com/genshin-impact-made-more-money-in-its-first-year-than-any-other-game/
https://gamerant.com/genshin-impact-made-more-money-in-its-first-year-than-any-other-game/
https://overframe.gg/
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стабільні відносини між партнерами, які беруть участь у ланцюгу 

поставок, 

що в свою чергу знижує ризики та підвищує ефективність логістичних 

процесів [2]. 

Ситуація із оптимальним забезпеченням потокових процесів, до числа 

яких входить логістика, завжди залишалася актуальною проблемою для 

підприємства. З одного боку головним обмеженням виступає час, з іншого, – 

обмеженість ресурсів. В оптимальному поєднанні цих двох критеріїв 

підприємство досягне підвищення конкурентоспроможності. Можна сказати, 

що оптимізація на підприємстві є одним із головних питань, вирішення якого 

призведе до підвищення конкурентного стану організації. Для забезпечення 

оптимізації логістичних процесів використовують концепції логістичної 

діяльності, що забезпечують покращення внутрішньої логістики. Ще однією з 

проблем є рівень конкурентоспроможності організації. Керівництвом 

підприємства було визнано можливість використання запропонованих 

способів оптимізації логістичної діяльності підприємства. Пропозиції 

оптимізації логістичної діяльності підприємства було прийнято до уваги та 

впроваджено у використання, так як це допоможе вирішити цю проблему [3]. 

ТОВ «Лерой» – м’ясопереробна компанія, що динамічно розвивається 

та є успішною компанією на ринку України, одним із найперспективніших 

підприємств своєї галузі відповідно до рівня якості виробництва продукції. 

ТОВ «Лерой» об’єднує в собі також різні напрямки виробництва продукції, 

такі як м’ясні вироби, виробництво сирів, кондитерські вироби, заморожені 

напівфабрикати. Компанія є сильним гравцем на регіональному рівні. 

Компанія проводить свою діяльність в межах Київської області та суміжних 

областей, що спричинено щоденним забезпеченням ринку збуту свіжою 

продукцією. 
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Логістика – це система, що підтримує виробничий процес на 

підприємстві з усіма необхідними ресурсами (матеріалами, інформацією, 

людськими та грошовими ресурсами), шляхом інтеграції заходів, що 

підтримують виробничий процес. Охоплюються всі фактори, пов'язані з 

постачанням виробничого процесу сировиною, напівфабрикатами, 

допоміжними та експлуатаційними матеріалами, а також передачею 

напівфабрикатів і готової продукції до складу збуту [4]. Ефективна логістика 

поставок і розумне, у фінансовому відношенні, формування логістичних 

процесів набуває дедалі більшого значення в організації підприємств ТОВ 

«Лерой». Таким чином, підприємство значно знижує транспортні витрати, що 

є найбільшим фактором витрат, і краще використовує існуючі ресурси. 

Важливість логістики на підприємстві зростає, і її недооцінка може 

призвести до серйозних наслідків. 

Треба відмітити, що дослідженню логістичних систем приділяється 

мало уваги на підприємствах, але це є затратна сфера діяльності всіх 

компаній, що має постійно вдосконалюватись. Адже у вартості продукту, що 

потрапив до кінцевого споживача більш ніж 70 % складають витрати, 

пов’язані із збереженням, транспортуванням, пакуванням й іншими 

операціями, котрі забезпечують рух матеріального потоку [5]. 

Висновок 

Ефективна діяльність логістичної системи покликана задовольнити 

потреби виробництва у найкращий спосіб, але й водночас мінімізувати 

витрати підприємства. Дослідженню логістичних систем приділяється мало 

уваги на підприємствах через затратність цієї сфери діяльності для всіх 

компаній, тому вона має постійно вдосконалюватись. 
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ПОДОЛАННЯ НАЙПОШИРЕНІШИХ ПРОБЛЕМ  
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Юферов Р. Д., студент, група САД-41, 

Козаченко С. Я., к.е.н, доцент кафедри Системного аналізу,  

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

На сьогодні більшість організацій впроваджують Agile та Scrum, хоча 

впровадження цієї структури залежить від потреб та особливостей кожної 

організації. В той час, як деякі компанії вже мають досвід роботи з Agile-

методами, деякі переходять від традиційних фреймворків. Наразі існує 5 

основних проблем під час впровадження практик Scrum або Agile. 
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1. Недотримання правил Scrum та нерозуміння того, що можливо, 

а що ні 

Сьогодні планування спринту та ітерація – одна з п’яти найкращих 

agile-методик [1]. Проте деякі організації досі ще неспроможні правильно 

його виконати. Часто клієнти підштовхують проектні команди зміни 

масштабу в середині спринту. У той час як Scrum відкритий для змін, до 

давання нових історій користувача в середині між спринтами і не видалення 

еквівалентних пунктів історії чинить надмірний тиск на Scrum-команду, щоб 

вона зробила більше, ніж це можливо. 

Коли методи Scrum дотримуються неправильно, команди скаржаться на 

вигоряння та перевтому. Вони не бачать перепочинку від спринтів, які йдуть 

поспіль без зупинок. Завдання у тому, щоб спринти були повністю 

завантажені, але не перевантажені. Неправильно реалізований Scrum також 

перешкоджає масштабуванню Scrum. 

2. Нерозуміння ролі Скрам-майстра 

Розуміння того, як скрам-майстри допомагають скрам-командам, 

вимагає не лише дотримання правил та практик Agile, а й зміни мислення 

людей [2]. У 2019 році спосіб мислення був четвертою проблемою для 

гнучкості бізнесу, а в 2020 році він перемістився на другу. Організації, що 

впроваджують Scrum, які все ще працюють та приймають рішення на основі 

передбачуваності та ієрархії, не дозволяють Scrum-майстру допомагати їм у 

гнучкому програмному забезпеченні. 

Коли команди переходять на Agile, вони часто очікують, що скрам-

майстри поводяться як традиційні менеджери проектів у каскадних проектах. 

Вони, як і раніше, шукають вказівок у своїх скрам-майстрів у повсякденній 

діяльності і не розуміють, що вони наділені повноваженнями як команда. 

Скрам-майстри – це лідери-слуги, які надихають і дозволяють своїм 

командам приймати рішення незалежно, стежачи за тим, щоб вони мали всі 
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доступні ресурси для виконання своїх завдань та автономного реагування на 

непередбачувані зміни. 

3. Команди працюють окремо 

Scrum-команди можуть стверджувати, що вони слідують Agile-підходу, 

хоча насправді вони реалізують різновид водоспадного методу [3]. Зазвичай 

розробники працюють над функціями для наступного спринту, тоді як 

інженери із забезпечення якості (QA) перевіряють код попереднього спринту. 

Цей метод просто розрізає структуру водоспаду на дрібніші частини, але не 

дає переваг справжньому Agile. Натомість розробка та тестування коду 

мають відбуватися в одній ітерації, що дозволяє командам по-справжньому 

адаптуватися та реагувати на зміни, а також співпрацювати, що є ключовим 

елементом Scrum. 

4. Неправильне використання метрик 

Story Points швидко оцінюють складність розробки певної історії 

користувача, дозволяючи командам більш ефективно використовувати свій 

час [4]. У Scrum оцінка в балах проводиться під час сесій підготовки беклогу 

продукту і дає командам приблизне уявлення про час і складність, необхідні 

для запуску елемента беклогу продукту без прив'язки до певного періоду 

часу. 

Однак деякі команди переводять бали в години, що зводить нанівець 

переваги швидкої оцінки та пов'язує розробників із фіксованим часом, що 

ускладнює досягнення угоди.  

Ще одна помилка при використанні сторі-пойнтів – коригувати їх на 

основі роботи лише однієї людини. Вказівка на історію має бути угодою про 

оцінку, встановлену під час сеансу планування. Кожна точка історії має бути 

призначена відповідно до досвіду та знань кожного члена команди. 
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5. Нерозуміння того, що власники продукту не можуть 

присвячувати свого часу одній Scrum-команді 

Власник продукту відповідає за максимізацію цінності та загальний 

успіх продукту [5]. Це означає, що вони беруть участь у бізнес-стратегії, 

дизайні продукту, управлінні невиконаними роботами та іншими завданнями. 

У своїй ролі власники продуктів визначають пріоритети потреб на основі 

цінності для бізнесу та несуть відповідальність за кілька продуктів 

одночасно. Це означає, що вони не можуть присвятити свій час лише одній 

команді Scrum. 

Висновки 

Правильно розплановані навантаження є ключем до успіху в веденні 

проекту. В сучасному середовищі проектів важливо чітко розуміти роль 

Scrum-майстра і які ролі він виконує, а які ні. Залежно від своїх потреб 

необхідно робити висновок, чи потрібна така людина в команді в рамках вже 

введеної в роботу методології. Поєднання розробки й тестування в одному 

спринті є доволі ефективним. Не варто прив’язувати Story Point до часу, 

ефективно це робити в прив’язці до складності роботи. При цьому варто 

враховувати, що власник продукту націлений на роботу з цінністю продукту, 

а не на команду. 
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 

РОБОТИ КОНТАКТ-ЦЕНТРУ CISCO FINESSE 

Котомчак О. Ю., старший викладач кафедри Системного аналізу, 

Зіненко О. М., студент, група САД-41, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Cisco Finesse – це програмна забезпечення, яке пропонує функції для 

агентів(операторів) та керівників контакт-центрів Cisco. Воно забезпечує веб-

інтерфейс для агентів і керівників для входу, зміни свого стану та отримання 

дзвінків [1]. 

Cisco Finesse також має деякі варіанти інтеграції з іншими 

платформами для відображення сторонніх даних та надання інших функцій. 

Програмне забезпечення також пропонує гаджет веб-телефону Cisco Finesse 

або окремий веб-телефон, настільний програмний телефон Cisco Finesse і 

мобільний додаток Finesse mobile, щоб покращити роботу агента та керівника 

групи та надати відсутні функції в Cisco Finesse. 

Які переваги для бізнесу: 

- час допомоги клієнтам скорочується в результаті того, що робочий 

стіл Cisco Finesse забезпечує єдиний настроюваний простір, який дає змогу 

представникам служби підтримки клієнтів використовувати переваги кількох 

ресурсів та джерел інформації для допомоги клієнтам. Швидке, ефективне та 

високого рівня обслуговування призводить до щасливих, задоволених і 

лояльних клієнтів, які знову повернуться, щоб мати з вами справи; 

встановлення на стороні клієнта не потрібно, оскільки Finesse на 100 % 

базується на браузері; 
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ітеративний підхід до внесення змін до робочого столу. Програми не 

потрібно оновлювати одночасно, і оновлення автоматично відображаються 

на робочому столі Cisco Finesse [2]. 

Аналіз роботи програмного забезпечення 

На Рис. 1 зображена схема роботи Cisco Finesse. Початок роботи 

ініціює клієнт, коли дзвонить у контакт-центр. Програмне забезпечення, 

встановлене на віртуальному сервері, автоматично направляє цей дзвінок на 

вільного агента, одночасно формуючи «Картку» клієнта (всю наявну в базах 

даних інформацію). Агент приймає дзвінок на будь-якому пристрої, котрий 

підтримує інтеграцію з Cisco Finesse та починає розмову. Весь процес займає 

менше секунди, тому клієнт не відчуває ніякої затримки. Після розмови, 

Cisco Finesse зберігає усі данні, такі як: час і тривалість дзвінка, запис 

розмови для подальшого аналізу чи контролю керівником. 

 
Рис. 1 – Схема роботи Cisco Finesse 

 

Висновок 

Cisco Finesse широко використовується сьогодні, багато компаній 

обирають саме цей продукт, через його зручність. Це допомагає покращити 

рівень роботи з клієнтами, пропонуючи орієнтований на користувача дизайн, 

щоб підвищити задоволеність клієнта служби обслуговування. 
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СЕКЦІЯ 3. РОЗРОБКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

ВЕЛИКИХ ДАНИХ 
 

КРИПТОВАЛЮТА У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Чернецький О. В., старший викладач кафедри Системного аналізу, 

Смірнов М. В., студент, група САД-41, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Розвиток інформаційних технологій сприяє розвитку не тільки 

функціональних можливостей наших девайсів і додатків, а й розвитку нових 

форм розрахунку в цифровому житті: електроні гроші та віртуальні гроші. 

Однією з найбільш популярних віртуальних грошей є криптовалюти. 

Криптовалют у світі з’явилось близько тисячі, найвідомішими є bitcoin 

(біткойн) та Ethereum (етеріум). Саме стрімка популярність цієї сфери 

вимагає розібратись не тільки історично але і практично що це таке. 

Криптовалюта є програмним кодом, облік і функціонування засновані 

на  шифруванні та застосуванні різних криптографічних методів захисту [1]. 

Історично перша інформація про криптовалюту з’являється о 1983 коли 

американський криптограф Девід Чаум написав статтю про анонімні 

криптографічні електронні гроші [2]. Пізніше, він запропонував створити 

систему криптографічних протоколів, за допомогою яких банк або уряд не 

зможуть відстежувати особисті платежі, що здійснюються в Інтернеті. 

Чаум реалізував свою ідею в 1990 році, технологія “DigiCash” була 

формою раннього електронного платежу, який вимагав від користувача 

програмного забезпечення знімати купюри з банку та призначати певні 

зашифровані ключі, перш ніж їх можна буде надіслати одержувачу. Такий 

розвиток криптографії з відкритими та закритими ключами дозволяє банку, 
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уряду не відстежувати електронні платежі. Ця система сліпих підписів за 

допомогою програмного забезпечення DigiCash покращила безпеку своїх 

користувачів за рахунок видачі захищених ключів, що не дозволило третім 

сторонам отримати доступ до особистої інформації через онлайн-транзакції. 

Дуже важливо розрізняти поняття “Електронні гроші” та “Віртуальні 

гроші”. П. М. Рубанов, склав таку порівняльну характеристику, розглянемо її 

у табл. 1 [3]. 

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика електронних та віртуальних 

грошей. 

Електронні гроші Віртуальні гроші  

Спільні риси 

Існують в електронній формі 

Виконують функцію грошей (одну або декілька) 

Відмінні риси 

Є різновидом фідуціарних грошей  Не є фідуціарними грошима  

На 100% забезпечені традиційними формами 

грошей  

Не забезпечені традиційними формами 

грошей, але їх вартість може мати еквівалент 

у традиційних грошах  

На вимогу власника можуть бути легко 

обміняні на звичайні гроші і навпаки  

Існують конвертовані і неконвертовані 

віртуальні гроші  

Випуск і обіг електронних грошей 

відбувається під контролем держави  

Як правило, органи державного регулювання 

не мають впливу на випуск і обіг 

віртуальних грошей  

Емітент чітко визначений (відповідно до 

українського законодавства – тільки банк)  

Можуть бути децентралізованими (немає 

єдиного емітента)  

Випуск і обіг опосередкований 

традиційними фінансово-кредитними 

посередниками  

Відсутні посередники у вигляді 

центрального банку або традиційних 

фінансово-кредитних установ  
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Слід зауважити, що “криптовалюти” відносяться до типу віртуальних 

грошей, а створені раніше технології були призначені для електронних 

грошей з функціоналом анонімності користувачів та їх транзакцій. 

Технічні особливості першої криптовалюти біткоїн (bitcoin), були 

опубліковані у статті “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” [4], з неї 

важливо виділити такі технічні рішення: 

Ключі – кожен користувач генерує пари ключей які використовуються 

для підтвердження транзакцій та є гарантом власності валюти. Адресація – 

створюється за допомогою асиметричної пари криптографічних ключів. 

Використовується для зберігання балансу вираженому в валюті (біткоїн). 

Конфіденційність – приватність зберігається через ключі які не 

зберігають ніякої приватної інформації. Всі транзакції знаходяться у 

публічному доступі де є публічний ключ власника та кількість валюти з 

вказанням адреси одержувача. 

Транзакції – передати валюту можна будь-кому, якщо одержувач 

надасть свій відкритий ключ. Для передання власності треба також передати 

повну пару ключів: публічну частину та приватну (секретну). 

Висновок 

Криптовалюти є продуктом та вимогою нашого часу створити 

можливість безпечно розраховуватись в інтернеті, зберегти конфіденційність, 

яка забезпечує приватність наших даних без передачі третім особам. 

Подальший розвиток цього типу грошей збільшить не тільки популярність 

використання, але і зменшить вірогідність шахрайства, зумовленого 

особливостями технології. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МОДУЛІВ КАРТКИ “ЛІДА” ТА “КОНТАКТА” В 

CRM ODOO ДЛЯ КОМПАНІЇ INBASE 

Марінеско П. О., студентка, група САД-41, 

Христевич О. С., студент, група САД-41, 

Мастаков О. С., асистент кафедри Системного аналізу, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Розділ “Лід” 

“Лід” (Потенційний клієнт) – потреба клієнта в товарі чи в послузі 

компанії. В даному розділі зберігаються записи про всі запити клієнта щодо 

продуктів (як нових продуктів, так і вже придбаних). 

Деталі “ліда”: зв’язані продажі – відображають інформацію про 

можливі продажі зв’язані з запитом; аналоги контактів відображають 

можливі аналоги контакту, знайдені у результаті автоматичної дії або додані 

вручну; зв’язані “ліди” – деталь, що відображає аналогічні прив’язані “ліди” і 

об’єднує їх. 

Функції в картці “ліда”: 

пошук по ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та 

організацій України) – при активації даної функції система виконує пошук 

коду в зовнішніх системах, шляхом співставлення назви компанії чи її 

частини; 

https://www.dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/358549.358563
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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збагачення даних – система, на основі коду ЄДРПОУ підтягує дані з 

зовнішніх джерел про юридичні дані і заповнює поля адреси, підписанта, 

банківських реквізитів на деталі “юридичні дані”; 

пошук аналогів контактів – виконується при активації користувачем 

відповідної дії. Функція виконує пошук аналогів контактів по базі контактів 

враховуючи наступні данні (номер телефону, домен поштової адреси); 

створення продажі – функція, що виконується автоматично при 

переводі “ліда” в статус “кваліфікованої продажі”. Створює продажу на 

основі даних, зібраних в “ліді”; 

об’єднання “лідів” – функція, яка виконує дію над декількома лідами, 

об’єднуючи інформацію з них в один лід. При об’єднані всі “ліди” окрім 

одного, вибраного користувачем переводяться в статус «Повторний лід, дані 

з усіх об’єднуючих “лідів” (наприклад, контакти) агрегуються у вибраному 

“ліді” на відповідних деталях». 

Наочне представлення цього модулю має наступний вигляд у Odoo 

(Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Реалізація картки “ліда” та наочне представлення функції 

пошуку інформації по ЄДРПОУ 
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Модуль “Контакти” 

“Контакт” – запис про клієнта з прив’язкою до його контактних даних, 

адрес, юридичних осіб. “Контакт” прив’язаний до проєктів, продаж, “лідів” 

через відповідні деталі (Рис. 2). 

Деталі картки контакти: деталь “Ліди” відображає запити на продукти 

та послуги, ініційовані даним контактом; деталь “Продажі” відображає 

продажі з участю даного контакта і його роллю в продажі; деталь “Контакти і 

адреси” відображає відношення між фізичними та юридичними обличчями, а 

саме його посаду і посилання на зв’язаний запис. 

 

 
Рис. 2 – Реалізація для “картки” 

 

Дії картки контакти: актуалізація даних (для юридичних осіб) – дія 

виконує пошук адрес та реквізитів юридичної особи по її ЄДРПОУ; пошук 

дублів – система шукає дублюючі записи в системі і пропонує їх злиття (Рис. 

3). 

Після виконання аналізу досліджень бізнес-процесів компанії, 

функціональності Odoo CRM (управління відносинами з клієнтами) системи, 

які були описані у роботі [2], було визначено шляхи реалізації модулів 
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картки ліда та контакту згідно з вимогами користувача та можливостями 

системи Odoo. 

 

 
Рис. 3 – Реалізація дії картки контакти (пошук дублів) 

 

Висновок 

Шляхом інтерв’ювання та спільного тестування було досягнуто і 

введено в дію вищезазначені функції. Перспективами сфер майбутнього 

дослідження є відстеження роботи користувача із картками ведення угод та 

виявлення додаткових функцій для оптимізації виконання процесу. 
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНА 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СУЧАСНОГО 

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Котомчак О. Ю., старший викладач, кафедра Системного аналізу, 

Мислюк А. С., студент, група САД-41, 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Пріоритетним напрямком розробок ІТ галузі є створення повноцінного 

штучного інтелекту (ШІ), а тому всебічне вивчення та дослідження цих 

процесів стало актуальною метою бакалаврської дипломної роботи 

«Системний аналіз напрямків сучасного розвитку ІТ-технологій. Досягнення 

в розробках ШІ швидко впроваджується в різні галузі ІТ: від різних систем 

розпізнавання, прийняття рішень, управління  до виробництва повноцінних 

роботів гуманоїдів з функцією самонавчання. 

Технологія ШІ використовуються практично в усіх сферах 

постіндустріального суспільства [1]. А саме, це логістика (складання 

оптимального маршруту для транспорту, безпілотний транспорт), фінанси 

(оптимізація банківських процесів, фільтр для фінансового шахрайства, 

автоматизація торгів на біржі), виробництво та маркетинг (прогнозування 

попиту та необхідного обсягу виробництва) та інших сферах [2]. 

Найбільш актуальні інструменти ШІ, які використовуються в різних 

галузях: 

машинне навчання; 

аналіз даних; 

бізнес-прогнозування; 

віртуальна реальність; 

пошук; 
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створення роботів гуманоїдів. 

Платформи машинного навчання необхідні, коли необхідно розібратися 

в величезному сховищі даних. Вони можуть допомогти виявити тенденції або 

загальні події і ефективно передбачити загальні ідеї, реакції, щоб спеціалісти 

могли зрозуміти основну причину і ймовірність повторення певних дій. 

Машинне навчання можна використовувати не тільки для розкриття колись 

прихованих ідей, але і для навчання і включення раніше відкритих ідей. 

Bigdata – концепція здатності агрегувати і сегментувати великі набори 

даних з мінімальною ручною роботою. В умовах цифрової економіки є тисячі 

точок даних, прикріплених до цільової аудиторії, які можуть бути точно 

проаналізовані ботами, щоб зрозуміти, яке повідомлення кому сподобається. 

Потім наприклад можна використовувати ці дані, щоб забезпечити доставку 

потрібного повідомлення потрібній людині в потрібний час за обраним 

каналом. 

Існує багато чинників і сил, які впливають на сьогодення і майбутнє 

бізнесу на ринку. Вони складні, сильно корельовані, а іноді і важко 

піддаються вимірюванню. Завдання полягає в тому, щоб передбачити точне 

майбутнє бізнесу або продукту, використовуючи складний набір вихідних 

даних в умовах обмеженого часу. Багато процесів машинного навчання були 

розроблені для автоматичного вивчення шаблонів в численних вхідних даних 

і допомагають передбачати майбутнє [3]. 

Значний поштовх у практичному сенсі отримали проекти, пов’язані зі 

створенням virtual reality (VR). Раніше всі пропозиції були швидше 

концептами, орієнтованими на можливість виконання індивідуальних 

проектів на замовлення. Сьогодні ми можемо бачити реальні приклади 

реалізації таких проектів, а також практичні результати, отримані від їх 

впровадження [4]. 
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Завдяки соціальним мережам та швидким пошуковим системам люди 

знаходять те, що шукають, швидше, ніж будь-коли раніше. ШІ та рішення 

для bigdata можуть фактично проаналізувати ці шаблони пошуку і допомогти 

визначити ключові області, на яких їм слід зосередити свої зусилля. 

Ряд компаній працюють над створенням роботів гуманоїдів з 

розвиненим штучним інтелектом. До таких компаній належать Tesla [5], 

Фізико – Технічний Інститут НТУУ «КПІ» [6] та інші. 

Оскільки велика кількість світових компаній почали освоювати усі ці 

напрямки, то у найближчих перспективах можливо очікувати значних 

проривних інтелектуально-технологічних зрушень. Вважається, що держава, 

яка першою створить повноцінний ШІ, досягне суттєвих конкурентних 

переваг порівняно з іншими країнами [7]. 

Висновки 

Таким чином, розробка та застосування систем ШІ є перспективною 

науковою тематикою на найближче майбутнє і є актуальною метою для 

подальших досліджень. Дослідження варто зосередити на машинному 

навчанні, Bigdata, бізнес-прогнозуванні, створенні проектів VR та 

перспективних розробках робототехніки з вбудованим ШІ. 
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