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В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

INFORMATION TECHNOLOGIES OF SYSTEM ANALYSIS  
IN SOCIO-ECONOMIC SPACE

АНОТАЦІЯ
У статті представлено аналітичний огляд інформаційних 

технологій, найбільш актуальних і важливих для системно-
го аналізу і моделювання в їх історичному розвитку. На зміс-
товному рівні розглянуто технології, які склалися традиційно, 
надають тільки інформацію, і нові інтелектуальні технології, 
які використовуються у соціально-економічному просторі для 
вирішення складних завдань. Показано призначення і сфор-
мульовано основні функції й можливості кожної технології. 
Проаналізовано їхній вплив на процеси соціально-економіч-
ного розвитку. Наведено приклади ефективного використан-
ня інформаційних технологій у різних соціально-економічних 
сферах: фінансовій, управлінській, сфері послуг торгових під-
приємств, комерційних і державних організацій. Показано вза-
ємодію нових інформаційних технологій із методами штучного 
інтелекту й їх розвиток в умовах глобалізації. Визначено осно-
вні тенденції розвитку нових інформаційних технологій неза-
лежно від сфери їх використання. 

Ключові слова: інформаційні технології, прийняття рі-
шень, системний аналіз, соціально-економічний простір.

АННОТАЦИЯ
В статье представлен аналитический обзор информацион-

ных технологий, наиболее актуальных и важных для системно-
го анализа и моделирования в их историческом развитии. На 
содержательном уровне рассмотрены традиционно сложив-
шиеся, предоставляющие пользователю только информацию, 
и новые интеллектуальные технологии, используемые в соци-
ально-экономическом пространстве для решения сложных за-
дач. Показано назначение и сформулированы основные функ-
ции и возможности каждой технологии. Проанализировано их 
влияние на процессы социально-экономического развития. 

Приведены примеры эффективного использования информа-
ционных технологий в различных социально-экономических 
сферах: финансовой, управленческой, услуг торговых пред-
приятий, коммерческих и государственных организаций. По-
казано взаимодействие новых информационных технологий с 
методами искусственного интеллекта и их развитие в услови-
ях глобализации. Определены основные тенденции развития 
новых информационных технологий независимо от сферы их 
использования.

Ключевые слова: информационные технологии, приня-
тие решений, системный анализ, социально-экономическое 
пространство.

АNNOTATION
The article provides an analytical review of new information 

technologies that are most relevant and important for systems 
analysis and modeling in their historical development. The rele-
vance of the topic is determined by the need to systematize knowl-
edge in the field of information technologies and their application 
for effective management of socio-economic processes. Tradition-
ally established and new information technologies used in the so-
cio-economic space are considered at the substantive level: tech-
nologies of databases (DB) and database management systems 
(DBMS), automated systems (AS) and automated workstations 
(AWS), data warehouses and data mining; technologies of team-
work in the office, telecommunication technologies for accessing 
information remote from the user, technologies for using integrated 
application packages (PPP), neuro-mathematical and neuro-in-
formation technologies and networks, engineering, hypertext, etc. 
The purpose is considered and the main functions and capabili-
ties of each technology are formulated. They also analyzed their 
impact on the processes of socio-economic development. The 
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examples of effective use of information technologies in various 
socio-economic spheres: financial, management, services of trade 
enterprises, commercial and government organizations are given. 
The interaction of new information technologies with artificial intelli-
gence methods in the context of globalization is shown, as a result 
of which they become the main factor that changes the tradition-
al decision-making criteria and the possibilities of world business 
(pricing, costs, location, etc.). In conclusion, the trends in the de-
velopment of information technology of activity are listed. The main 
trend is the formation of a market for new information technolo-
gies, consisting of the main segments: private consumption (enter-
tainment, personal services, etc.); business support (production, 
sales, marketing, etc.); intellectual professional work (automatic 
formalization of professional knowledge, etc.). Thus, the analysis 
showed that information technology is becoming a major factor in 
globalization, changing the traditional decision-making criteria and 
opportunities for global business.

Key words: information technology, decision making, system 
analysis, socio-economic space.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Сфера застосуван-
ня нових інформаційних технологій на базі 
ПЕОМ та розвинених засобів комунікацій у 
соціально-економічному просторі обширна і 
включає різні аспекти – від забезпечення най-
простіших функцій службового листування до 
системного аналізу і підтримки складних за-
вдань прийняття рішень. Виникає необхідність 
систематизації знань у сфері інформаційних 
технологій та ефективного використання цих 
знань для управління соціально-економічними 
процесами, тому питання сутності, спрямова-
ності і реалізації інформаційних технологій є 
дуже актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Сьогодні ін-
формаційні технології проникли в різні галу-
зі і стали розвивати їх і розвиватися самі, що 
призвело до розвитку потреб суспільства. Їхня 
роль стала визначальною у соціально-економіч-
ному просторі, оскільки впровадження на під-
приємствах нових інформаційних технологій 
сприяє не лише прискоренню процесу виробни-
цтва і реалізації продукції, зростанню швидко-
сті обороту капіталу, а й створює можливість 
для збільшення продуктивності праці у сфері 
управління виробництвом і раціоналізації орга-
нізаційної діяльності. Нові інформаційні техно-
логії практично застосовуються в усіх сферах 
бізнесу і передусім у сфері фінансів (у банках, 
страхових компаніях 25% інвестицій йде на 
створення і обробку інформації) [1]. Якість і 
оперативність прийнятих інтелектуальних рі-
шень у суспільстві дедалі більше залежить від 
змісту, точності і своєчасності одержуваної ін-
формації, її просторово-часових характеристик. 
Існують різні публікації з інформаційних техно-
логій. У них докладно розглядається їх класи-
фікація, структура, компоненти та інструменти 
функціонування [2; 4]. Ці публікації зрозумілі 
фахівцям у сфері проєктування і розроблення 
інформаційних технологій. Однак практично 
відсутні публікації, присвячені конкретному 

вирішенню завдань і проблем на базі інформа-
ційних технологій. Деякі приклади приводять-
ся у [2]. Тому дослідження у сфері застосування 
інформаційних технологій тривають. Прикла-
дом глобальної програми є Європейська страте-
гічна програма досліджень у сфері інформацій-
них технологій (ESPRIT). 

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою даної роботи є короткий опис 
найбільш важливих для системного аналізу і 
моделювання нових інформаційних технологій 
і визначення основних соціально-економічних 
наслідків їх упровадження в економіко-соціаль-
ні процеси.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. За способом реалізації виділяють 
традиційні та нові інформаційні технології. 
Традиційні технології будуються на базі добре 
формалізованих, структурованих інтелекту-
альних процедур і характеризуються тим, що 
вони існують в умовах централізованої обробки 
даних. Вони орієнтовані, головним чином, на 
зниження трудомісткості під час формування 
регулярної звітності. Нові технології пов’язані 
з інформаційним забезпеченням процесу управ-
ління в режимі реального часу і будуються на 
основі погано формалізованих і структурованих 
інтелектуальних процедур [2; 3]. 

1. Технологія баз даних (БД) і систем управ-
ління базами даних (СКБД).

Бази даних – це інструмент для збору і 
структурування інформації. У базі можуть збе-
рігатися дані про людей, товари, замовлення і 
та ін. Багато баз даних спочатку являють собою 
невеликий список у текстовому редакторі або 
електронній таблиці. У міру збільшення обсягу 
даних у списку поступово з’являються невідпо-
відності і зайва інформація. Інформація, відо-
бражена у вигляді списку, стає незрозумілою. 
Окрім того, обмежені способи, за допомогою 
яких можна шукати і відображати підмножи-
ни даних. Як тільки починають з’являтися ці 
проблеми, всю інформацію переносять у базу 
даних, створену в системі управління базами 
даних (СУБД), таку як Access.

Використання СУБД дає змогу:
– додавати нову інформацію в базу даних, 

наприклад новий артикул складських запасів;
– змінювати інформацію, що вже знахо-

диться в базі, наприклад переміщати артикул;
– видаляти інформацію, наприклад якщо 

артикул був проданий або утилізований;
– упорядковувати і переглядати дані різни-

ми способами;
– обмінюватися даними з іншими людьми 

за допомогою звітів, повідомлень електронної 
пошти, внутрішньої мережі або Інтернету.

Базами даних не називають файлові архіви, 
Інтернет-портали або електронні таблиці, не-
зважаючи на те що вони деякою мірою мають 
ознаки БД. Прийнято вважати, що ця ступінь 
здебільшого недостатня.
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Приклади використання баз даних у повсяк-
денному житті:

– покупка в супермаркеті;
– розрахунки з використанням кредитної 

картки;
– замовлення путівки в туристичному 

агентстві;
– замовлення книг у бібліотеці;
– оформлення страхового поліса;
– робота в Internet.
Основне призначення баз даних – це надання 

користувачу потрібної інформації за його запи-
том. Але програмне забезпечення дає змогу за 
необхідності здійснювати графічну, наукоме-
тричну й економетричну обробку отриманих да-
них. Послуги БД можуть надаватися в локаль-
ному або віддаленому інтерактивному режимі.

Наприклад, у локальному режимі працюють 
читачі бібліотеки, які здійснюють пошук у БД, 
розташованої на її обчислювальному центрі, з 
терміналів по всьому приміщенню бібліотеки. 
У віддаленому режимі можна працювати з бі-
бліотекою Вернадського або Конгресу США.

2. Технології сховища даних і інтелектуаль-
ного аналізу даних. 

У сучасних умовах ведення бізнесу компані-
ям недостатньо вміти накопичувати інформацію 
про власної операційної діяльності. Щоб домог-
тися дієвих конкурентних переваг, компанії зму-
шені займатися оперативним і глибинним аналі-
зом і прогнозуванням, заснованим на даних, що 
зберігаються в різних інформаційних системах у 
різних форматах не тільки в самому копанні, а й 
поза нею. Технологічним рішенням цієї пробле-
ми є використання аналітичних систем, що по-
єднують технології сховищ даних, оперативного 
аналізу даних, інтелектуального аналізу даних і 
сучасних технологій візуалізації.

Поняття «сховища даних» було введено Б. Ін-
моном, що визначив його як предметно орієнто-
ване, інтегроване, прив’язане до часу, незмінний 
збір даних, що застосовуються для підтримки 
процесів прийняття управлінських рішень. Та-
ким чином, сховище можна охарактеризувати 
як особливу базу даних, що містить дані:

– масштабу організації;
– зібрані з різних джерел за тривалий пері-

од часу, очищені і консолідовані;
– прив’язані до часу;
– структуровані з метою спрощення вико-

нання аналітичних запитів.
В основі концептуальної моделі сховища ле-

жить багатовимірна модель даних. Основними 
поняттями багатовимірної моделі даних є: куб 
(гіперкуб) даних, факти, показники (заходи), 
вимірювання, ієрархії, агрегати, зріз. Багатови-
мірна модель дає змогу робити зрізи куба даних 
та повертати їх потрібною гранню будь-яким 
зручним аналітику способом. Таким чином, ви-
користовуючи концептуальну модель сховища, 
аналітик і/або особа, яка приймає рішення, мо-
жуть оперативно самостійно сформувати запит 
відповідно до поточного аналітичного завдання.

Над сховищем даних можуть бути надбудо-
вані різні засоби бізнес-аналітики, які викорис-
товують для аналізу дані сховища:

– системи формування та моніторингу KPI 
(Key Performance Indicators – ключові показни-
ки діяльності організації);

– технології інтерактивної аналітичної об-
робки даних (On-Line Analytical Processing – 
ОLAP);

– технології глибинного аналізу даних (Data 
Mining – DM);

– системи візуалізації даних.
Головна мета аналізу даних – це якісна і 

кількісна оцінка досягнутих результатів та ди-
наміки діяльності компанії. Наприклад, схо-
вища даних збирають і централізують поточну 
інформацію про стан справ корпорації, про її 
послуги, клієнтів, постачальників і надають 
аналітичні та звітні інструменти. За допомогою 
аналізу фінансових звітів фірм можна розбити 
їх на класи за фінансовою стійкістю, ймовір-
ністю банкрутства. Інтелектуальний аналіз да-
них у бізнесі може здійснюватися для оцінки 
надійності клієнтів, виявлення шахрайства, 
інтерактивного маркетингу, аналізу трендів 
та ін., тобто для Business Intellgence. Системи 
самостійної візуалізації допомагають користу-
вачеві самостійно знайти відповідь на своє пи-
тання, подавши інформацію у зрозумілому для 
сприйняття вигляді, наприклад за допомогою 
інфографіки.

3. Технологія автоматизованих систем 
(АС) і автоматизованих робочих місць (АРМ).

АС – це людино-машинна система для вико-
нання щоденних, часто рутинних, професійно 
виконуваних на робочому місці співробітника 
робіт із метою зменшення витрат часу, скоро-
чення числа помилок і забезпечення оператив-
ного зв’язку з іншими співробітниками. Залеж-
но від типу організації і структури можливі 
різні системні цілі автоматизації (табл. 1).

АРМ банківського службовця і банківські 
системи є системами, що найбільш розвивають-
ся. Вони містять програмне та технічне забез-
печення як спеціального призначення (напри-
клад, для банківських розрахунків і операцій із 
банкоматами), так і для здійснення їх безпеки. 
Для підтримки оперативної роботи банку бан-
ківська система функціонує у режимі реально-
го часу OLTP (On-Line Transaction Processing, 
онлайнова обробка стикувань).

4. Технології комп’ютерного офісу колек-
тивної роботи в офісі.

Комп’ютерний офіс – це офіс, в якому є ви-
сокий рівень комп’ютеризації, впровадження 
АРМ, систем діловодства, так що вся профе-
сійна діяльність офісу може бути успішно ав-
томатизована. Наприклад, офіс, де робота здій-
снюється з використанням локальних мереж 
зв’язку та інтегрованого програмного серед-
овища Microsoft Office, яка включає у себе всі 
основні програмні пакети для виконання типо-
вих і регулярно виконуваних операцій, робіт в 
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Таблиця 1
Таблиця відповідності типів і цілей систем

Тип системи Цілі системи
Керуючі Ефективне управління потоками матеріальних, трудових, інформаційних, енергетичних 

ресурсів, підвищення соціальних, економічних і технічних показників системи та інших 
систем

Виробничі Мінімізація ризику невиконання планів і максимізація якості прийнятих рішень, 
підвищення конкурентоспроможності рентабельності

Науково-дослідні Отримання нових знань, підвищення престижу у сфері інновацій, розширення сфери 
використання результатів дослідження, створення «ноу-хау», забезпечення економічної 
ефективності

Обслуговуючі Мінімізація ризику невиконання замовлення або послуг, підвищення конкуренто-
спроможності, підвищення економічної ефективності функціонування

Освітні Підвищення престижу, вдосконалення навчального процесу, перехід до нових форм 
навчання, до дистанційної освіти

офісі, зокрема ведення діловодства, контроль 
виконання та ін. Microsoft Office має вбудовану 
просту мову програмування – Visual Basic for 
Аpplications (VBA). Ця мова дає змогу створю-
вати нові додатки або коригувати і пов’язувати 
старі, що виконуються в середовищі Microsoft 
Office, а також розширювати можливості офісу 
і його використовуваних додатків.

5. Інформаційні та телекомунікаційні тех-
нології.

Телекомунікації – локальні обчислювальні 
мережі і телекомунікаційні системи, якими за-
безпечується обслуговування різних функціо-
нальних середовищ. Ці технології відносяться 
до нових інформаційних технологій. Приклада-
ми є технології електронної пошти і телекон-
ференція. Електронна пошта – система передачі 
повідомлень за допомогою комп’ютера відправ-
ника і прийому їх за допомогою комп’ютера 
одержувача. Телеконференція – обмін повідо-
мленнями (доповідями) між учасниками конфе-
ренції, анонсованої на спеціальній дошці оголо-
шень у мережі, зокрема на електронній дошці 
оголошень. Телеконференція являє собою техно-
логію на базі програмних засобів інтерактивно-
го доступу до ресурсів мережі і призначена для 
обговорення будь-якої тематики. За допомогою 
телеконференцій можна проводити консалтинг, 
навчання, нараду, автоматизацію офісу та ін.

Інформаційні та телекомунікаційні техноло-
гії дають змогу:

–	 надавати повний спектр послуг, серед 
яких – високошвидкісний безлімітний Інтернет, 
аналогове, цифрове та кабельне телебачення;

–	 здійснювати державні, торговельні та 
банківські послуги в режимі онлайн.

Особистий кабінет – це особлива частина 
вебсайту, яка дає змогу клієнтам будь-якої 
компанії отримувати інформацію [4]. Сервіс 
дає змогу здійснювати комунальні платежі, 
переглядати стан балансу, список підключе-
них послуг. Заходити в кабінет можна в будь-
який час незалежно від місця знаходження. 
У списку запропонованих функцій можна ви-
бирати функції, які найбільше відповідають 
вимогам користувача для вирішення конкрет-
них цілей і завдань.

6. Гипертекстові технології. 
Гіпертекст є новим типом інформаційних 

моделей, це нелінійна структура. Вона поєднує 
позитивні властивості енциклопедії, монографії 
та тезауруса. Багатовимірний текст гіпертек-
сту має розгалужену структуру, читання якого 
здійснюється в декількох напрямах залежно від 
інформаційної потреби [4]. Гіпертекст відріз-
няється від звичайного тексту порядком про-
ходження матеріалу, а його елементи можуть 
розміщуватися у вигляді ієрархічного дерева 
або мережевої організації, має кілька рівнів 
Розвиток гіпертекстової технології засновано на 
формалізації включення до її складу алгорит-
мів рішень конкретних прикладних проблем. 
У цих системах як базисне завдання виступає 
проблема пошуку відомостей, а рішення допо-
міжних завдань проводиться на основі пакетів 
прикладних програм, що обробляють виділену з 
баз знань інформацію. Під час роботи з гіпертек-
стовою системою користувач може переглядати 
документи (cторінки тексту) в тому порядку, в 
якому йому це більш подобається, а не послідов-
но, як це прийнято під час читання книг.

Таким чином, гіпертекстова технологія по-
рівняно з аналітичною забезпечує опис об’єкта 
смисловими поняттями і логічними зв’язками, 
що дає змогу її використовувати в системах 
штучного інтелекту. Прикладами гіпертекстів 
можуть бути електронні журнали.

7. Засоби і системи мультимедіа (multime-
dia) і гіпермедіа (hypermedia).

Мультимедіа є інтерактивною системою, що 
забезпечує роботу з текстами, нерухомими зобра-
женнями, а також анімаційною комп’ютерною 
графікою і високоякісним звуком. Для реалі-
зації мультимедіа використовують спеціальний 
тип комп’ютера, у якого базові засоби, котрі 
закладені в архітектуру, апаратні і програмні 
компоненти. Прикладами мультимедійних сис-
тем можуть служити:

– зображення, включаючи відскановані фо-
тографії, креслення, карти і слайди;

– звукозаписи голосу, звукові ефекти і му-
зика;

– відео, складні відеоефекти;
– анімації та анімаційне імітування.
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Різновиди мультимедіа: 
– гіпермедіа (hipermedia, H-media) – це 

розширення поняття гіпертексту на мульти-
медійні (у тому числі аудіо, тривимірні види 
організації структур записів даних графічні, 
анімаційні та ін.);

– інтерактивні мультимедіа (interactive (multi) 
media) – мультимедійна система, що забезпечує 
можливість довільного управління відеозображен-
ням і звуком у режимі діалогу. Прикладом є систе-
ма WWW (Word Wide Web – Всесвітня павутина). 
Live video – «Реальне/живе відео» – характерис-
тика системи мультимедиа з погляду її здатності 
працювати в реальному часі. 

Значення мультимедіа сьогодні досить ве-
лике. В останні роки технологія мультимедіа 
знайшла широке застосування в розробленні 
web-сторінок і різних web-додатків. До мульти-
медійних технологій також можна віднести ін-
терактивні термінали, презентації в мережах, 
мультимедійні робочі місця, навчальні класи. 
Технології з великим успіхом проявили себе 
освітній сфері Їх сьогодні дуже активно впрова-
джують і успішно застосовують для навчання. 
Розробляються нові ефективні та дієві засоби 
подачі інформації та її донесення до учнів.

9. Технології використання інтегрованих 
пакетів прикладних програм (ППП).

Для цього методу характерна висока інтегра-
ція: наповнення ППП саме складається з ППП 
різного призначення. Інтегрований пакет – це 
набір взаємопов’язаних прикладних програм, 
орієнтованих на вирішення комплексу завдань, 
що підтримують єдиний спосіб взаємодії корис-
тувача з усіма програмами з пакета, а також 
єдиний спосіб подання даних [8]. Зазвичай такі 
пакети включають у себе текстовий редактор, 
табличний процесор, СУБД, пакет графічного 
відображення даних і телекомунікаційну про-
граму. Основною причиною появи інтегрованих 
пакетів уважається потреба у спільному ви-
користанні даних різних форматів. Тому такі 
пакети розроблялися за принципом єдиної (ін-
тегрованої) системи. Переваги інтегрованих па-
кетів виявляються в наданні користувачу одно-
типних засобів доступу до даних різного виду і 
спрощенні їх перенесення з однієї програми па-
кета в іншу. До недоліків можна віднести під-
вищені вимоги до системних ресурсів (Microsoft 
Office, OpenOffice, Works та ін.) Наведемо при-
клади інтегрованих пакетів:

– Загального призначення. До них відно-
сяться текстовий процесор, електронні таблиці, 
графічний редактор, СУБД.

– Проблемно-орієнтовані пакети. Це па-
кети однакового функціонального призначен-
ня, зокрема: автоматизованого бухгалтерського 
обліку; фінансової діяльності; управління пер-
соналом (кадровий облік); управління матері-
альними запасами (склад); управління виробни-
цтвом; банківські інформаційні системи і т. п.

– Офісні пакети. Даний клас програмних 
продуктів охоплює програми, що забезпечують 

організаційне управління діяльністю офісу: ор-
ганайзери (планувальники), програми-перекла-
дачі, засоби перевірки орфографії і розпізна-
вання тексту, комунікаційні ППП, електронна 
пошта, програмні засоби мультимедіа та ін.

– Методооріентовані пакети. Найбільш 
поширені методи математичного програмуван-
ня, рішення диференціальних рівнянь, іміта-
ційного моделювання, дослідження операцій. 
Методи статистичної обробки та аналізу даних 
(описова статистика, регресійний аналіз, про-
гнозування значень техніко-економічних показ-
ників) мають широке застосування. У певному 
сенсі сучасні табличні процесори також можна 
віднести до методоорієнтованих ППП, оскільки 
вони мають повний набір вбудованих функцій, 
що реалізують статистичну обробку, пропо-
нують інформаційні технології статистичного 
аналізу, а також різноманітний інструментарій 
математичної обробки. Прикладами є пакети 
MathCAD, МathLAB.

10. Нейроматематичні та нейроінформа-
ційні технології та мережі. 

Нейротехнології – це технології на базі мо-
делей, методів, алгоритмів, програм, що моде-
люють й імітують нейронні мережі та процеси 
вирішення завдань штучного інтелекту. Нейро-
мережа (НМ) – це комп’ютерна програма, що 
імітує здатність людського мозку класифіку-
вати приклади, робити прогнози або ухвалю-
вати рішення, ґрунтуючись на досвіді мину-
лого. Стрімкий розвиток технології нейронних 
мереж (НМ) і генетичних алгоритмів почався 
лише в кінці 80-х років і поки що залишається 
долею нечисленної групи фахівців, як правило, 
теоретиків у сфері штучного інтелекту. Сьогод-
ні завдяки простоті практичного застосування, 
особливій популярності для аналізу і прогно-
зування набувають комерційні (платні) і неко-
мерційні (безкоштовні) – нейроімітатори. Серед 
комерційних нейроімітаторів особливо попу-
лярні NeuroSolutions – фірми NeuroDimension, 
Inc.; NeuralWorks Professional U/Plus з моду-
лем UDND – фірми Neural Ware, Inc.; Process 
Advisor – фірми AlWare, Inc.; NeuroShell2 – 
фірми Ward Systems Group; BrainMaker Pro – 
фірми California Scientific Software; Statistica 
Neural Networks – фірми StatSoft Russia. Про-
те дослідникові доступні також вільно поши-
рювані нейроімітатори: Excel Neural Package 
(trial-версія) що розширює функціональні мож-
ливості роботи з даними Microsoft Excel 97; 
Neural Network Wizard – програмна реалізація 
багатошарової НМ зворотного розповсюдження; 
Neuro Laboratory; Neuro Office’98; NeuroPro 
версій 0.1 і 0.25. Демо-версія NeuroShell2 із 
російськомовним призначеним для користу-
вача інтерфейсом також доступна для вільно-
го використання. Популярності у дослідників, 
що займаються моделюванням, набувають ін-
струментальні засоби бібліотек Artificial neural 
network (ANN) toolbox SciLab і Neural Network 
(NN) Toolbox Matlab. 
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Одними з поширених зарубіжних нейро-
систем є нейросітьові імітатори для аналізу 
NeuroPro 0.25 і NeuroShell (http://www.orc.ru). 
Вони є універсальними програмами зі зручним 
інтерфейсом, містять програму, надбудову Excel, 
яка дає можливість застосовувати нейронну ме-
режу з робочих листів Excel, тобто викликати 
мережу з комірки робочого листа Excel. 

Їм удалося завоювати широке поширення на 
світових ринках для аналізу і прогнозу динамі-
ки емпіричних часових рядів, наприклад дина-
міки фондових індексів і активів. Для вирішен-
ня фінансових завдань NeuroShell має модуль 
ринкових індикаторів, що дає змогу використо-
вувати понад 20 індикаторів технічного аналізу 
під час роботи з нейромережею. 

Існує пакет програм Brain Maker. Його при-
значення – це прогноз ціни закриття на по-
точних торгах по валютних тисячодоларових 
тримісячних ф’ючерсних контрактах. У па-
кеті Brain Maker передбачено потужний ана-
літичний блок, який дає змогу побачити, які 
параметри мають позитивний вплив на ситу-
ацію, а які – негативний [2]. Останнім часом 
BrainMaker найчастіше використовується не 
як самостійна програма, а як надбудова до про-
грами TradeStation для аналізу в режимі ре-
ального часу. 

Розвиток нейротехнологій стає на найближчі 
20 років одним із пріоритетів державної політи-
ки деяких країн.

9. Реінжиніринг.
Термін «реінжиніринг» був уведений М. Хам-

мером і передбачає радикальне перепроєкту-
вання ділових процесів (бізнес-процесів) для 
досягнення різких, стрибкоподібних поліпшень 
показників вартості, якості, сервісу, темпів 
розвитку фірм, компаній, підприємств, органі-
зацій на базі автоматизованих інформаційних 
технологій [3]. Реінжиніринг насамперед перед-
бачає перебудову економічної діяльності еконо-
мічного об’єкта. Водночас реінжинірингу під-
даються автоматизовані інформаційні системи 
і технології. Перепроєктування їх технічного, 
програмного, інформаційного забезпечення від-
бувається на основі новостворюваної абстрак-
тної моделі вихідної системи, що переглядаєть-
ся. Заходи реінжиніринга змінюють: 

– вимоги до працівників – замість контро-
лю виконавців, які виконують покладені на за-
вдання, співробітники повинні самостійно при-
ймати рішення;

– роботу виконавців – від простої до багато-
планової;

– оцінку ефективності роботи й оплати 
праці співробітника, замість оцінки діяльності 
проводиться оцінка результатів;

– характер роботи менеджерів – від контр-
олюючих до тренерських;

– організаційну структуру – відбуваєть-
ся зміна від ієрархічної, тобто багаторівневої 
структури, до плоскої структури, а отже, до 
більш гнучкого управління.

Реінжиніринг системи підготовки доповідей 
і звітів може звести цикл підготовки звіту з 
20–30 операцій до 5–10. Просте вдосконалення 
не може дати таких результатів.

Популярну в інформаційних системах, ме-
режах технологію «віддалений сервер даних і 
клієнтський доступ» можна вважати реінжіні-
рінговою. 

На закінчення зазначимо напрями розвитку 
інформаційних технологій: мобільність, бездро-
тові технології, у тому числі бездротовий Інтер-
нет, широкосмуговий Інтернет, мультимедіа, 
ліквідація комп’ютерної безграмотності, робо-
тотехніка.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Наве-
дений огляд найбільш важливих для системно-
го аналізу нових інформаційних технологій дає 
змогу стверджувати, що їхній вплив на процеси 
соціально-економічного розвитку проявляється 
в такому:

– інституційна структура суспільства змі-
нюється, зникають колишні і з’являються нові 
види професійної діяльності;

–	 бізнес-комунікації з розвитком нових ін-
формаційних технологій стають більш опера-
тивними і дають змогу організувати інтеграцію 
бізнесу в міжнародному масштабі;

–	 у процесі розвитку суспільства інформа-
ція стає джерелом економії часу і суспільної 
праці, тобто потужним чинником прискорення 
суспільного розвитку;

–	 присутність співробітників на робочому 
місці стане практично не потрібною, люди мо-
жуть працювати вдома і взаємодіяти один з од-
ним, за необхідності – через мережі.

Таким чином, нові інформаційні технології 
є основою переходу суспільного розвитку від 
індустріальної до інформаційної епохи у світо-
вому масштабі.
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