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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Інформація була, є і буде ключовим 

поняттям у сучасній світовій економіці, сьогодення розвинутих інформаційних 

технологій дозволяє людству відчувати це як ніколи раніше. Сучасний 

підприємець, який прагне досягти успіху, прагне виробляти і просувати 

продукцію, а також збирати інформацію, відстежувати конкурентне 

середовище, та аналізувати його зміни. Успішний розвиток мережі Інтернет та 

зростання електронної комерції (ЕК) сприяло тому, що інформаційний сектор 

економіки є найдинамічнішим і найприбутковішим, ці фактори у поєднанні 

сприяли початку нової епохи, інформаційної. Інформація – це одна з головних 

рушійних сил економічного зростання та надійний засіб соціальних змін у 

суспільстві. Прогнозування результату бізнес-діяльності набуло істотного 

значення, визначення тенденцій, оцінка можливих ризиків при прийнятті 

рішень назавжди інтегрувалось у цей процес. Володіння інформацією про 

підприємства потенційних партнерів і конкурентів у вигляді маркетингових 

досліджень і бізнес-довідок  втратило свою актуальність. З виникненням 

інформаційного моніторингу, інструменту інформаційно-аналітичної підтримки 

прийняття рішень, підходи до ведення бізнесу та боротьби з конкуренцією 

набули якісно вищого рівня. 

Найвища ступінь ризику та жорстка конкуренція абсолютно точно 

описують суть сучасного ринку. Без можливості збирати, обробляти, 

передавати інформацію, а також адекватно і швидко діяти з її урахуванням, не 

можна уявити сучасне і продуктивне підприємство. Об‘єктом бізнес-процесів 

систем електронної контент-комерції є контент, він представляє з себе множину 

інформаційних ресурсів (ІР) та інформаційних продуктів, що зберігаються і 

використовуються користувачами в середовищі відповідної комп‘ютерної 

інформаційної системи. Сама електронна контент-комерція в першу чергу є 

придбанням і продажем контенту, а також надання відповідних до- та 

післяпродажних послуг за допомогою електронних носіїв або через мережу 
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Інтернет. Ідеальним прикладом є чистий інтернет-маркетинг, тобто подання 

пропозицій, продаж, здавання в оренду з використанням комп‘ютерних мереж 

або Інтернету [1]. 

Розвиток електронної контент-комерції беззаперечно перспективний 

напрямок зумовлений чинниками економічного, соціального, електронно-

технологічного, організаційно-правового характеру. Варто виділити чотири 

найбільш суттєвих: 

Лібералізація і глобалізація економіки. Вільне переміщення капіталу, 

товарів, послуг, технологій, інформації як усередині країни, так і в 

міжнародному масштабі стало тим першим поштовхом для розвитку 

електронної контент комерції. 

Багатогранність функціоналу Інтернету. Перспективність мережі Інтернет 

зумовлена постійними змінами, оновленнями, що постійно відбуваються у ній, 

а можливість забезпечувати окремі і всі загалом комерційні операції є 

беззаперечною перевагою, саме у цьому аспекті розкривається універсальність 

Інтернету як глобального інструменту для кожного підприємця і аналітика. 

Доступність і ефективність електронної торгівлі контентом. Контент у 

сучасному суспільстві став найбільш цінним ресурсом, а для широкого кола 

суспільства уже не усвідомлюючого свого життя без його став предметом 

першої необхідності, замінивши звичайну торгівлю і покупки, знайомства і 

прогулянки, роботу і навчання. Сьогодні контент доступний для всіх суб‘єктів 

ринку в організаційно-технічному та фінансово-економічному плані. Цей вид 

торгівлі зарекомендував себе високою ефективністю і окупністю витрат [2]. 

Актуальність роботи полягає у висвітленні дослідження прогресивності 

електронної торгівлі контентом та результату можливостей його 

функціонування як складової електронного бізнесу, в розрізі компаній з типом 

робочої специфіки спрямованої на підбір, оброблення і фільтрацію масивів 

контенту спрямованого на загальну масу користувачів мережі Інтернет.  

Дослідженню систем електронної контент-комерції присвячені праці 

Висоцької В. А.[8,9,11,43,64,65,70], Чирун  Л. В. [9,11,13,14,42,43], Берко  А. 
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Ю. [9,30,65], Пасічник В.[30], Хилл Б. [4], Стрельникова А. [41] , Кісь Я. 

П.[43], Фольтович В. М.[43], Андруник В. А.[70], Звасс В. [6],  та чимало праць 

присвячені питанням безпеки електронних мереж, серед яких Зима В. М. [2], 

Молдовян А.[2], Молдовян Н.[2], Воротницкий Ю. И.[3], Се Цзиньбао [3], 

прикладним питанням обробки контенту Большакова Е.[31], Ландэ Д.[31], 

Носков А.[31], Клифтон Б.[32], Гареев А.[33], Васютин С.[33], Райх В.[33],  та 

питанням організаційно-правового забезпечення - Ховрак І. В.[19], Полях В. 

М.[20], Кривошеєва Н. М. [20], Клочко В. М. [20],   Павленко Б. О.[27], 

Бондаренко М. О.[27]. Багато питань електронної контент-комерції 

піднімаються лиш дотично, проте це не знижує їх значущість адже вони 

фокусуючись на певному сегменті ринку ЕК мають вичерпний зміст, деякі з 

них стосуються маркетингу (Саммер А.[7], Дункан Г.[7]), онлайн-ритейлу 

(Савицька, Н. Л.[23]), інтеграції контент-потоків (Ландэ Д.[36]), та ін. 

Вітчизняні наукові діячі досить вичерпно розкривають як суть ЕК загалом, так і 

електронної контент-комерції у частості, це є одним з важливих факторів 

зростання об‘єму і значимості контент-комерції на просторах нашої держави. 

Мета дослідження полягає у розробці моделі системи управління 

електронною контент-комерцією. 

Для виконання мети дослідження поставлені наступні завдання: 

● Розкрити сутність та підходи до визначення поняття електронної контент 

комерції. 

● Провести аналіз сучасного стану та історії розвитку контент-комерції. 

● Розкрити структуру та зв‘язки системи електронної контент-комерції 

● Сформувати вимоги до системи управління електронною контент-

комерцією. 

● За допомогою економіко математичного інструментарію  розробити 

математичну модель управління електронною контент комерцією, та виконати 

перевірку її адекватності. 
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● Провести дослідження системи управління за допомогою розробленої 

системи. 

● Оцінити очікуваний ефект від впровадження запропонованої моделі. 

Об’єктом дослідження є системи електронної контент-комерції як 

складові та фундамент електронної економіки, а предметом дослідження є 

підсистеми управління у системах електронної контент-комерції. Способом їх 

дослідження було обрано метод кластеризації з подальшим аналізом 

релевантності даних. 

Варто зауважити, що інтелектуальні системи є Web-орієнтованими і 

сьогодні більшість з них дають можливість користувачам працювати з різними 

видами ресурсів. Відповідні системи обмеження доступу до мережевих ресурсів 

мають можливість перевіряти на відповідність заданим обмеженням не тільки 

окремі пакети, але і їх вміст - контент, який передається через мережу. В даний 

час у системах контентної фільтрації застосовуються такі методи фільтрації 

web-контенту: по імені DNS або конкретною IP-адресою, за ключовими 

словами всередині web-контенту і по типу файлу [3].  

Існуючі системи фільтрації контенту використовують списки 

розмежування доступу, що формуються статично, це є їх суттєвий недолік. Для 

їх наповнення розробники комерційних систем контентної фільтрації наймають 

співробітників, які ділять контент на категорії і складають рейтинг записів в 

базі даних [4]. З метою усунути недоліки існуючих систем фільтрації контенту 

для мереж, розробка підсистеми фільтрації web-трафіку з динамічним 

визначенням категорії web-ресурсу у вмісті його сторінок є актуальною і тому 

відповідно виникає гостра необхідність подальшого її вивчення, моделювання, 

аналізу і проектування. Для цих задач використовуватимуться методи аналогій, 

дедукцій, індукцій, порівнянь. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО_МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ 

 

1.1. Підходи до визначення електронної контент-комерції  

 

Первинна задача бізнесу сьогодні насамперед ставить завдання 

послідовно-правильне і вигідне інформування мас потенційних споживачів, та 

можливість максимально швидко реалізувати продукти підприємств, цей підхід 

дає можливість виконувати ці завдання, виконувати функцію контролю за 

реалізацією маркетингових завдань і піднімати рівні купівлі-продажу до 

максимуму. Головні особливості систем e-commerce проявляється під час 

підприємницьких масових закупівель, адже жодна інша модель бізнесу так не 

наголошує на необхідності тісної інтеграції між виробниками, постачальниками 

та дистриб‘юторами, в процесі якої визначається ринкова ціна. Збільшення 

швидкості проходження цього ланцюжка за допомогою можливостей, які 

відкриває Інтернет чи спеціалізовані мережі, ставить на новий рівень 

ефективність виробництва [5]. 

У переважній більшості, зарубіжні автори, пояснюючи поняття ЕК, 

узагальнюють її як діяльність, що охоплює всі типи електронних транзакцій 

між організаціями та зацікавленими особами. Такий підхід до ЕК має право на 

існування, проте він стирає межі між електронною комерцією, електронним 

бізнесом і електронною контент-комерцію знижуючи їх рівень значущості по 

окремості, або і взагалі трактує ці терміни одним загальним визначенням. Так 

американський вчений, дослідник В. Звасс характеризує електронну комерцію 

наступним чином: передача бізнес-інформації, налагодження бізнес-відносин, 

здійснення бізнес-транзакцій через телекомунікаційні мережі, а також торгові 

відносини. Тобто він акцентує увагу саме на бізнесовому аспекті поняття [6]. 

Такої ж думки дотримуються й А. Саммер та Г. Дункан, які визначають 
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електронну комерцію як будь-яку форму бізнес-процесу, в якому взаємодія між 

суб‘єктами відбувається засобами електронної комунікації [7]. 

Схиляючись до думки Висоцької В.А., яка говорить про революційні 

зміни у міжнародній економіці, а саме про початок доби «мережевої 

економіки», що створить умови у яких буде неможливим існування замкнутих 

ринків та інформаційного простору в межах держав, слід розуміти 

багатогранність її висновку, що звучить наступним чином: мережа Інтернет уже 

перестала бути лише екзотичним і невичерпним джерелом інформації, а й стала 

доступним засобом зв‘язку, а також здатна задовольняти потреби бізнесу, що 

постійно зростають [8].  

Шалева О. І. дає визначення електронному бізнесу як активності 

підприємницького характеру що використовує глобальні інформаційні мережі 

для покращення зв‘язків фірми, внутрішнього та зовнішнього характерів, з 

метою отримання прибутку. 

Відносно новим видом послуг, що дає можливість використовувати 

глобальну мережу з метою ведення діяльності підприємства комерційного 

характеру за допомогою сучасних інформаційних технологій та новітніх систем 

ЕК являється інтернет-комерція. При цьому під електронною комерцією 

розуміється повністю мережеве ведення бізнесу, а основними елементами 

відповідної моделі є можливість доступу до необхідного інформаційного 

простору, здійснення замовлень, їх оплати і отримування за допомогою мережі, 

для прикладу підійде програмне забезпечення, інформація, бази даних, 

консультації як різновиду електронної контент-комерції [9]. Електронна 

комерція стала і продовжує залишатись основною складовою електронного 

бізнесу, висвітлюється як комерційна взаємодія суб‘єктів бізнесу з питань 

купівлі-продажу матеріальних та інформаційних товарів та послуг за 

допомогою інформаційних мереж. До неї відносять наступні види мережево-

електронних дій: обмін інформацією (Electronic Data Interchange, EDI), рух 

капіталу (Electronic Funds Transfer, EDF), торгівлю (E-trade), обіг грошей (E-
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cash), маркетинг (E-marketing), банкінг (E-banking), страхові послуги (E-

Insurance) та інші [10]. 

Види ЕК включають в себе обов`язкові операції серед яких: 

● встановлення зв‘язків між потенційними контрагентами; 

● обмін інформацією; 

● купівля-продаж товарів та послуг; 

● до- і після продажна підтримка (надання інформації про товар або 

послугу, рекомендації щодо використання товару, консультації замовників); 

● електронні платежі; 

● управління доставкою; 

● бізнес-адміністрування. 

Ці операції в сувокупності і формують відповідні характерні риси ЕК, з 

них у порівнянні з традиційною комерцією виокремлюються наступні [11]: 

1. Підвищення конкурентоспроможності фірми за рахунок зниження витрат 

на організацію бізнесу, зміну формату реклам та якісніше поширення товару 

(послуги), для обслуговування клієнтів, та підтримки комунікацій, колосальне 

зменшення часу на взаємодію з клієнтами та іншими суб‘єктами ринку, 

збільшення до- і після продажної підтримки; 

2. Розширення та глобалізація ринків, адже у мережі Internet не існує 

географічних кордонів, або часових обмежень, вихідних, причому вартість та 

швидкість доступу до інформації не залежить від віддаленості до її джерела (за 

винятком транспортних витрат). У зв‘язку з цим малі та середні підприємства 

успішно конкурують на глобальному ринку, а споживачі мають максимально 

широкий доступ до необхідних товарів і послуг; 

3. Персоналізація взаємодії, що проявляється у можливості використовуючи 

інформаційні мережі одержувати детальну інформацію від кожного клієнта, 

після чого автоматично надавати списки необхідних товарів та послуги за 

масовими ринковими цінами; 

4. Зміни в інфраструктурі, яка отримує якісно новий вигляд завдяки 

зменшення або повного виключення матеріальної інфраструктури (споруди), 
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скорочення персоналу, або зміни профілю робіт персоналу, та зникнення 

потреби у посередниках. 

5. Виникнення нових продуктів і послуг, таких як: служби електронної 

поставки і підтримки, послуг з встановлення зв‘язків між замовниками та 

постачальниками та ін. [10]. 

Сфері ЕК, як і контент-комерції, притаманні певні рівні та способи 

взаємодії, серед яких виділяють наступні: 

● cистема В2В (бізнес-бізнес) включає всі рівні і види взаємодії між 

суб‘єктами, тобто юридичними особами на рахунок купівлі-продажу; є 

характерною консалтинговій торгівлі контентом; 

● cистема В2С (бізнес-споживач) забезпечує взаємодією фізичних та 

юридичних осіб учасників комерційного процесу, яка базується на електронних 

технологіях, та спрямована забезпечити купівлю продаж контенту; ядром є 

електронна роздрібна торгівля контентом; 

● cистема G2B (адміністрація-бізнес) – процес обслуговування замовлення 

державного типу; охоплює всі види угод (із закупівлі контенту, надання послуг 

для державних потреб і за державні кошти), які здійснюються між компаніями 

й урядовими організаціями, пов‘язані з закупівлі контенту, надання послуг для 

державних потреб; 

● cистема С2С (споживач-споживач) – процес взаємодії споживачів, що 

можуть бути фізичними і юридичними особами, з метою обміну контентом, 

досвідом, послугами [12]. 

Сьогодення показує нам активний розвиток моделі ЕК B2B (business-to-

business), що спрощує комунікацію між діловими бізнес-партнерами (завод-

постачальник, дистриб‘ютор-магазин), що відповідно дозволяє скоро витрати. 

Другою по активності моделлю являєтся - B2C (business-to-consumer), що 

використовується у моменти безпосереднього контакту між торговим 

підприємством та споживачем (наприклад, онлайновий магазин olx.com). 

Одним з можливих варіантів може виступати підприємство, що продає багато 

видів товарів, тому воно створює sell-сайт, котрий використовуватиметься 
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споживачами їх продукції. При необхідності потреби у придбанні товарів у 

великих кількостях, компанії створюють buy-сайт [11-12]. 

Інші системи, менш розповсюдженні і не такі масштабні, проте їх 

розвиток показує якісно-позитивну тенденцію, серед них система В2С, що 

передбачає використання Інтернет-технологій для взаємодії торгівельних 

компаній з роздрібними покупцями, а також забезпечення умов циклу 

роздрібного продажу. У системі В2С набагато ширший склад учасників, тобто 

крім продавців і покупців він включає додаткову низку фінансових установ, 

комп‘ютерних центрів та ін. Переважно громадяни виступають покупцями, 

споживачами (фізичні особи), проте є й особи без громадянства, установи, 

соціальні заклади, та інші. Продавцями в системі В2С є організаційні форми 

контент-торгівлі. Для цієї системи фінансові установи також є продавцями: 

банк продавця/покупця, банк-емітент, банк-екваєр. Комунікаційну мережу 

формують провайдери, сервери, процесингові центри та ін. [12].  

Для більшого розкриття розвитку і сфер застосування ЕК розкриємо суть 

і значення учасників електронного ринку. Перш за все варто зрозуміти, що 

одним з визначень електронного ринку являється певна сукупність 

зацікавлених, їх товари та процеси взаємодій, що описується визначеними 

закономірностями за умов достатнього рівня розвитку структури 

інформаційних комунікаційних технологій та систем. Загалом учасниками 

електронного ринку являються продавці, покупці та посередники, а також 

організації, що в сувокупності формують і забезпечують інфраструктуру та 

правила ринку [10].  

Взаємодія учасників ринку з питань купівлі-продажу товарів та послуг на 

ринку може бути представлена певними процесами. Ці процеси включають у 

себе всі етапи життєвого циклу товару, тобто проектування (розробка), 

виробництво, доставка, споживання. Також ця взаємодія може проявлятись у 

вигляді оформлення замовлення, отримання та оплата товару, після продажне 

обслуговування. Компанії-виробники товарів та послуг взаємодіють з своєю 

цільовою аудиторією шляхом проведення маркетингових операцій, що 
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включають акції, розпродажі, знижки, персоналізований підхід до покупців і 

власне продаж. Щодо учасників ринку електронної комерції, то їх взаємодія 

один з одним може проявлятись у вигляді спільної розробки продукту, надання 

різного роду доступу до інформаційних продуктів, дозволів, ліцензій. Також ця 

взаємодія може бути представлена автоматичною торгівлею електронними 

товарами. Така взаємодія іноді має більш позитивний ефект, ніж відсутність 

автоматизованої системи роботи з клієнтами, адже правильно налаштована 

відповідна система забезпечує швидку взаємодію з покупцем у будь-який час, 

та не вимагає обов‘язкової присутності команди модераторів.  

Проте не всі сучасні підприємства та організації використовують 

інформаційні та Інтернет технології для просування та продажу своїх 

продуктів. У деяких випадках це може бути виправдано у силу особливостей 

цільової аудиторії, або специфіки продукції. Проте у загальному випадку 

застосування Інтернет та сучасних технологій на ринку вимагає певних 

додаткових витрат ресурсів. Перш за все це фінансові ресурси щодо купівлі, 

обладнання, або ж спеціалізованих програм. Інша стаття витрат пов‘язані 

безпосередньо з розміщенням сайту у світовій мережі. Це вимагає не лише 

розробки сайту, його дизайну та адаптацію під користувачів, а й оренда 

хостингу, захист від хакерських атак та системних помилок, загальна підтримка 

роботи сайту. 

Щодо адаптації до кінцевих користувачів, то покупців у мережі Інтернет 

умовно ділять на категорії залежно від поведінки при купівлі товарів та послуг 

в мережі Інтернет. До першої категорії належить більша частина покупців, і їх 

поведінка характеризується постійним пошуком нижчих цін. Такі споживачі 

створюють значний трафік проте часто не купують товари та послуги, з надією 

знайти дешевше на інших платформах.  

Друга група покупців майже не схильні купувати в Інтернеті. Їх поведінка 

характеризується нечастим відвідуванням торгових площадок та сайтів. Проте 

навіть купуючи в Інтернеті, вони обирають торгові марки та бренди, які знають 

у реальному житті. 
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До третьої групи відносять користувачів які користуються мережею 

Інтернет в основному задля отримання інформації. Щодо інтересів таких 

користувачів, то вони різняться досить сильно, починаючи з розважальних та 

ігрових сайтів, до фінансових статей і блогів. Такі споживачі практично завжди 

обирають оффлайн покупки. Проте варто зазначити що у сучасних умовах 

зростає популярність інформаційних продуктів, що вимагають покупки і 

стосуються тематик, цікавих таким споживачам. Саме фактор естетичності та 

дружелюбності інтерфейсів комерційних сайтів виховують культуру купівлі в 

Інтернеті у таких користувачів.  

Представники четвертого типу покупців характеризуються схильністю до 

купівлі товарів та послуг без посередників, аби зекономити час та гроші. Люди 

цього типу укладають більшість онлайн угод в мережі. Також зазначається що 

представники такого типу мають вищий рівень освіти та доходів, що дозволяє 

пропонувати їм широкий ряд інформаційних продуктів, таких як курси, 

підписки на канали чи ІР, а також операції інтернет-банкінгу [9-10]. 

Також деякі дослідники виділяють п‘ятий тип покупців. Представники 

цього типу використовують Інтернет для перегляду ряду сторінок, які постійно 

оновлюються, тому створюють трафіку у 5 разів більший, ніж 

середньостатистичний користувач. Проте поведінка таких користувачів щодо 

купівлі в мережі або щодо ставлення до контент-комерції характеризується 

мінливістю. 

Інша ситуація у стосунках продавець-покупець спостерігається на ринку 

B2B. Значного розвитку сфера ЕК досягла при появі електронних торговельних 

майданчиків. Майданчиками називають спеціальні сайти в категорії В2В, які 

надають послуги щодо укладення угод між продавцями та покупцями. Також 

такі сайти виступають платформою для проведення фінансових трансакцій між 

фірмами. 

Торгові майданчики розміщують збірну інформацію про товари та 

послуги зареєстрованих виробників. На сайті зазначається ціна, умови оплати, 

доставки, повернення, тощо. Зручним для користувачів є використання системи 
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пошуку та сортування. За допомогою цієї функції можна фільтрувати дані за 

певними параметрами та впорядковувати у порядку зростання чи спадання 

ціни. Також на майданчиках може розміщуватись комерційний контент, 

причому як у вільному доступі, так і за конкретну ціну. Наприклад, це можуть 

бути дані щодо стану на ринку, маркетингові дослідження, аналітичні дані та 

статті, ІР, критичні огляди тощо.  

Такі функції, а також можливість безпосереднього замовлення та 

здійснення оплати товарів та послуг призвели до значної популярності таких 

майданчиків серед споживачів. А це, у свою чергу, дозволяє виокремити певні 

особливості роботи торгових майданчиків.  

Перша особливість полягає у рівності доступу всіх учасників до 

інформації та послуг. Це забезпечується шляхом інтуїтивно зрозумілого 

інтерфейсу, у легкості процедури реєстрації та авторизації, а також у простоті 

користування всіма розділами і елементами сайту.  

Гнучкість управління каталогами – необхідна функція при великому 

обсязі даних на будь-якому ресурсі. Вона забезпечує додавання нових каталогів 

чи учасників, перевірка та за потреби актуалізація інформації, що розміщується 

на сайті. До прикладу, це можуть бути дані щодо наявності товару на складі або 

спеціальні пропозиції для певних користувачів. 

Велика кількість модулів майданчиків зумовлена рядом вищевказаних 

функцій, а також такими як: забезпечення виконання транзакцій, підтримка 

мережі постачання, організація взаємодій модулів один з одним. Тому виникає 

необхідність у інтеграції діяльності цих модулів, а також у підтримці їх 

діяльності за для виконання сайтом його функцій. 

Важливим принципом роботи майданчиків є адміністрування роботи тих 

модулів та додатків сайту, які були розроблені різними компаніями або в різних 

середовищах. Важливість адміністрування зростає по мірі зростання кількості 

встановлених додатків та модулів. При невеликій їх кількості, можуть 

застосовуватись способи управління кожним додатком окремо. Проте зазвичай 
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такі сайти є складними структурами, що зумовлює необхідність 

автоматизованого адміністрування. 

На торгових майданчиках часто проводиться не лише розміщення даних, 

а також їх аналіз. Багато сайтів пропонують своїм користувачам прогнози 

тенденцій, регулярні звіти, аналіз та моніторинг ділової активності на ринку, 

або на конкретному торгівельному майданчику. Таким чином можна говорити 

про виконання функцій бізнес аналізу торговими майданчиками. Іноді сайти 

застосовують цю функцію з метою отримання прибутку. У таких випадках, 

користувачів просять оформити підписку на певний термін за певну плату. 

Прикладом цього можуть бути логістичні організації, різного роду аукціони, 

представники сектору фінансових послуг та інші. 

Електронні торговельні майданчики надають своїм учасникам додаткові 

вигоди. Переваги участі в таких ринках наступні: 

1. Для виробників  

● Мінімальні витрати на збут і маркетинг; 

● Можливість зниження, або й часткового  виключення витрат на 

зберігання товарів на складах; 

● Високий рівень логістики системи забезпечення ресурсами; 

● Поява персонального економічного простору. 

2. Для клієнтів 

● Встановлення динамічних цін; 

● Індивідуалізація товару; 

● Спрощення процедури здійснення операції купівлі-продажу; 

● Розширення вибору товарів і послуг. 

Для всіх цих процедур є життєво необхідною надійна система здійснення 

розрахунків через Інтернет, що застосовується у світі. Класичним зразком 

здійснення трансфертів є використання як інструменту розрахунків кредитних 

карток, що відносно простий і надійний спосіб. При цьому жодних додаткових 

підтверджень (крім наявності самої картки і коштів на ній або відкритого 

кредиту) не потрібно.   
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Вище вказані особливості стосуються не лише купівлі товарів через 

мережу Інтернет, а й загалом всієї електронної контент-комерції. Адже 

надійність банківських розрахунків є основою розвитку цієї сфери. Іншою ж 

особливістю є функціонування електронної контент-комерції у нормативно-

правовому полі.   

У законодавстві багатьох розвинених країн забезпечення правового 

режиму ЕК через мережу Інтернет залишається основною проблемою, що 

стримує глобальне заміщення реальної торгівлі віртуальною. За таких умов 

Європейський Союз, для запобігання значного скорочення податкової бази, 

спричиненого різким зростанням обсягів електронної торгівлі, посилює 

контроль (і передусім податковий) за операціями в мережі Інтернет. В Україні 

практикуються два основні способи здійснення платежів через Інтернет. 

Найпоширеніший – оплата за допомогою банківського переказу (звичайний 

безготівковий розрахунок). У межах цього способу застосовується варіант із 

наступною оплатою, при цьому через Інтернет замовляється товар, що 

доставляється звичайними каналами (пошта, пряма доставка та ін.). Після 

одержання товару знову ж звичайними способами (безготівковий переказ, до 

каси продавця) здійснюється його оплата [9-11]. 

Українські торговельники (підприємства, які приймають замовлення і 

одержують оплату за них) віддають перевагу карткам, зареєстрованих банками. 

При використанні даного способу розрахунки здійснюються в наступній 

послідовності: 

● покупець реєструє свою картку в банку з використанням мережі Інтернет, 

формує замовлення і визначає спосіб оплати замовлення з використанням 

картки, підтверджуючи тим самим згоду на здійснення такої оплати; 

● торгівельний сервер за допомогою використання спеціального 

програмного забезпечення звіряє дані покупця з базою даних, отриманою з 

банку-емітента; 

● у випадку позитивного результату продавець приймає замовлення до 

виконання і повідомляє про це покупця; 



19 
 

● замовлення доставляється покупцю; 

● при одержанні документа, що підтверджує одержання покупцем товару, 

продавець повідомляє про це торгівельний сервер, який з використанням даних 

процесингового центру в подальшому керує здійсненням переказу грошей з 

рахунка клієнта на користь продавця [12]. 

Як бачимо, у цій схемі беруть участь клієнт, продавець (який уклав 

договір з підприємством-організатором системи), банк-емітент (банк, що видав 

картку), банк-еквайєр (уповноважений банк, який виконує розрахункові дії з 

компаніями, що отримують оплату від користувачів платіжних карток за товари 

і послуги або видають кошти). Крім цього, в системі задіяні програмно-технічні 

комплекси (наприклад, процесинговий центр), які здійснюють шифрування 

(розшифрування) даних і забезпечують безпеку розрахунків. Зазначена схема є 

досить надійною та вигідною як для продавця, який має гарантію здійснення 

платежу, так і для покупця, гроші якого списуються після фактичного 

одержання товару. Ця схема не є єдиною, оскільки використовуються також 

способи платежу, які передбачають списання коштів з рахунка покупця без 

надання документа, що підтверджує одержання ним товару, до фактичного 

виконання зобов‘язань продавцем [11-12]. 

Найменш визначеним є правове забезпечення торгівлі віртуальними 

товарами, при якій оплата товарів та їх доставка здійснюється через мережу 

Інтернет. При такій формі торгівлі важкореалізовуваним є підтвердження 

одержання покупцем таких товарів (програмне забезпечення, інформація, бази 

даних, консультації, музичні твори та ін.), оскільки розписки в їх одержанні 

взагалі не може бути. При використанні електронних розрахунків через 

Інтернет не залишається паперових слідів, які свідчать про здійснення угоди, 

оскільки згідно із законодавством України платіж, не підтверджений 

документом в паперовій формі (чек, відомість, накладна та ін.) не має 

юридичної сили [13]. 

Найпоширенішою формою суперечки є відмова покупця від зробленого 

замовлення через те, що покупець при замовленні товарів через Інтернет не 
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підписує ніяких документів. Довести наявність у покупця зобов‘язання 

прийняти і оплатити товар досить важко. Основним доказом замовлення 

вважається наявність договору між замовником і банком (що укладається при 

одержанні засобів криптографічного захисту електронного підпису), в якому 

замовник зобов‘язується не заперечувати транзакції, підписані його цифровим 

підписом. Ця умова договору випливає з припущення, що таким цифровим 

підписом не зможе скористатись третя особа, і що такий підпис однозначно 

ідентифікує власника картки і, відповідно, його волю щодо укладення угоди. 

Але, незважаючи на це, таке положення договору має недостатню доказову 

силу, враховуючи відсутність у законодавстві визначення цифрового підпису, 

тобто формально однозначної ідентифікації особи при використанні такого 

підпису не відбувається (замовник фактично залишається анонімним). Тому в 

цьому випадку електронний продавець може мати відповідні ризики. З метою їх 

виключення практикується одержання додаткових підтверджень наміру 

замовника здійснити операцію, наприклад, у формі простого телефонного 

дзвінка. У випадку, якщо вартість придбаного товару списується з рахунка 

покупця ще до одержання товару, ризики відмови від товару відразу 

покладаються на банк, якому псевдопокупець може пред‘явити претензію в 

необґрунтованому списанні коштів. Якщо ж предмету суперечки немає, тобто 

сторони добровільно виконали угоду (продавець здійснив доставку замовлення, 

покупець прийняв замовлення і розписався в його одержанні), то угода 

вважається здійсненою та її виконання не суперечить закону [10-13]. 

З точки зору законодавства повноцінна реалізація мережевої моделі 

ведення бізнесу з іноземними партнерами неможлива, оскільки для здійснення 

зовнішньоекономічних торгівельних угод у всіх випадках необхідне складання 

паперового документа. Але Інтернет може допомогти у здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. Потенційні вигоди від його використання 

зберігаються за тієї умови, що пошук партнерів здійснюється з використанням 

мережі, а реальне укладення договорів у паперовому вигляді. Юридичні особи 

звертають все більше уваги на можливості Інтернету як засобу для отримання 
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додаткового прибутку так і способу прощупати почву для реалізації подальших 

бізнес планів, вони використовують потужний рекламний потенціал Інтернету; 

саме вони генерують переважну кількість сайтів, що у переважній більшості 

забезпечують купівлю/продаж товарів та надання послуг. При цьому ділові 

партнери перебувають в будь-якій точці земної кулі [12]. 

Як бачимо, ефект стрімкого розвитку глобальної мережі посприяв 

зростанню потреб в оперуванні інформаційними масивами, та зміни ставлення 

до неї. На сьогодні інформація є чи не найголовнішим стратегічним ресурсом у 

бізнесі, а потреба у інформації як виробничому факторі зростає з кожним днем. 

Збережена на певному носії документована інформація, призначена 

задовольнити потреби користувача, є інформаційним продуктом або 

комерційним контентом. Або, як дають визначення А. Берко, та В. Висоцька, 

комерційним контентом вважається певна частка від загального контенту, яка 

підібрана під певних споживачів і є об‘єктом споживання та отримання 

прибутку власником даного контенту. У даному ключі поняття «контент» 

визначають наступним чином: 

● заповнений простір в інформаційних ресурсах СЕКК;  

● об‘єкт бізнес-процесів СЕКК, має безліч проявів, від книги, журналу і 

статті до програмного забезпечення, різноманітних додатків і масивів 

інформаційного простору, наприклад економічного характеру; тобто це логічно 

завершена інформаційний масив, який є об‘єктом взаємовідносин;  

● масиви даних без визначеної структури, які існують в електронному 

вигляді;  

● неподільна у часі інформація, що несе комерційний характер;  

● первинна рушійна сила формування області діяльності СЕКК [14] 

Отже, підходи до визначення змінюються з часом, паралельно розвитку 

Інтернету, відповідно з розвитком Інтернету змінюється і бачення нормативно 

грошових відносин (грошові і правові відносини, система відносин між 

учасниками (БТУБ) і учасників стає більше). А ще це поняття стоїть в одному 

ряду з такими: електронний бізнес, Інтернет торгівля, Інтернет комерція, проте 
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вважаємо за доцільне виділяти електронну контент-комерцію (враховуючи 

особливості контенту як поняття та його специфіки функціонування у 

виключно електронній мережі). Електронна комерція — це укладення в 

електронній формі фінансово-торгівельних транзакцій, які проводяться з 

використанням комп'ютерних мереж та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням 

цих транзакцій. У даному дослідженні поняття СЕКК вживається у розумінні 

керування опрацюванням комерційного контенту, а також пов'язаних з ними 

організаційних ресурсів, таких як технічні, інформаційні та фінансові, що 

забезпечують комерційний контент. 

 

1.2. Огляд сучасного стану та історії розвитку контент-комерції 

 

Розвиток мережі Інтернет у частості, й інформаційних технологій 

загалом, дав поштовх економічної глобалізації. Початок 90-х рр. ХХ ст. став 

періодом, здійснення революцій практично у всіх сферах людського життя 

комп‘ютерних технологій, саме тоді появилась глобальна мережа Інтернет. 

Індустріально розвинуті країни, з яких ЄС і Азії, а також США, за короткий час 

перетворили комерційну діяльність в Інтернеті на реальну, високоприбуткову 

формою товарно-грошових відносин, впровадивши її у всі галузі економіки. 

Сьогодні відсутність певної діяльності підприємства у всесвітній мережі 

розцінюють як недолік, а перші підприємства, що почали використовувати 

глобальну мережу для ведення електронного бізнесу, отримали ряд переваг, з 

яких ключовими є швидкий доступ до інформації і ресурсів. Споживачі все 

частіше купують товари та послуг через Інтернет, цим вони економлять свій 

час, а це, своєю чергою, зумовлює ще більший розвиток електронної торгівлі та 

появу нових її різновидів. 

В 1980-х роках у США розвиток ідей глобальної інформаційної 

економіки становив теоретичну основу створення внутрішньо фірмових і 

корпоративних інформаційних мереж для використання інформаційних 
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технологій у процесі функціонування організацій, саме на цей період 

приписують виникнення концепцій «електронного бізнесу» та «електронної 

комерції»[18]. Підвищення популярності поняття «електронна комерція» 

сталося внаслідок його постійного ототожнення з «електронним бізнесом». 

Проте науковці з часом відокремили електронну комерцію від електронного 

бізнесу [19]. Дослідивши визначення понять «електронний бізнес» і 

«електронна комерція», можемо стверджувати, що у науковців немає як сталого 

трактування цих понять, так і їх трактовки відношення одне до одного [20, 21].  

Енциклопедія Інтернет-бізнесу дотримується трактовки, що «електронний 

бізнес представляє собою будь-яку ділову активність, що використовує 

глобальні інформаційні мережі для перетворення внутрішніх та зовнішніх 

зв‘язків з метою отримання прибутку» [22]. Сучасні компанії, які 

впроваджують інструменти електронного бізнесу, отримують певні привілегії 

для своєї діяльності, підвищують конкурентоспроможність, зменшують витрати 

часу і коштів на пошук, збір і обробку інформації. Для таких компаній 

відкриваються нові сфери діяльності, спрощується налагодження збуту та 

логістики, стає доступним якісно нове обслуговування клієнтів з можливістю їх 

підтримки у цілодобовому режимі, а також спрощується залучення нових [20].  

Крім того необхідно розуміти, що поняття електронна комерція не є 

ідентичним електронній торгівлі. Електронна комерція включає в себе 

електронну торгівлю, відповідно є більш широкою сферою діяльності. На 

думку Н. Л. Савицької, «електронна комерція розуміється у декількох 

значеннях – вузькому (розглядається як комерційна діяльність лише Інтернет-

провайдерів і виробників інформаційних технологій), звуженому 

(ототожнюється з електронною торгівлею, коли мається на увазі здійснення 

купівлі продажу фізичних, цифрових товарів, послуг, купонів і квитків за 

допомогою Інтернету) та широкому (всі можливі способи використання 

інформаційно-цифрового простору і технологій для розподілу ділової 

інформації, вибудовування відносин між суб‘єктами ринку та здійснення 

господарської діяльності)» [20, 23].  
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З вищезазначеного, можна сказати, що електронна комерція, являється 

складовою частиною електронного бізнесу, найбільш розвиненою, втіленою у 

життя, сферою. А Інтернет-торгівля є напрямком ЕК, її розумінням у 

найвужчому значенні, що розкриває принципово нові можливості завдяки 

орієнтації на ланку торгівлі використовуючу інформаційні технології.  

Ще один з способів трактування ЕК звучить наступним чином: 

«специфічна частка у електронному бізнесі, в яку включаються суспільні 

відносини стосовно купівлі-продажу товарів, послуг та інформації через 

Інтернет за допомогою інструментарію, що доступний в мережі (e-Маркетинг, 

e-Банкінг, замовлення та організації доставки).  

Варто відзначити зміну способів трактування поняття у часі. Практично, 

еволюція систем ЕК покроково повторює розвиток комп‘ютерних мереж. 

Розглядаючи перші найбільш впливові кроки варто виділяти наступне: 

1. 1968 рік. у США був створений комітет TDCC (Transportation Data 

Coordination Committee), головне завдання якого полягало у погодженні 4-х 

існуючих транспортних систем, індустріального напрямку, що 

використовувалися для авто транспорту, авіа, водного та залізничного 

транспорту. Головний результат роботи цієї комісії полягав у розробці 

стандарту обміну електронними даними – EDI (Electronic Data Interchange), що 

був найменований – ANSI Х.12 (host-based). 

2. 1970 рік. у Англії задумались і почали реалізовувати пошук 

універсального стандартного рішення спрямованого на обмін даними 

електронним методом. Головною орієнтацією цього стандарту була торгівля і 

на неї спрямовувався стандарт. І результатом цієї діяльності був масив 

стандартів «Tradacoms» для міжнародної торгівлі. Саме цей масив стандартів і 

прийняла Європейська економічна комісія UNECE (United Nations Economic 

Commission for Europe) в якості таких міжнародних стандартів як GTDI 

(General-purpose Trade Data Interchange standards). 
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3. Cаме у 1974 рік. США розпочався випуск платіжних карт (пластикових) і 

розпочалась розробка способів електронного переказу грошей, що у 

подальшому перетворилось в систему електронного переказу коштів EFT. 

4. 1977 рік. Офіційно відбулась перша передача міжбанківських фінансових 

повідомлень S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication – спільнота всесвітніх міжбанківських фінансових 

телекомунікації) з подальшим відкриттям мережі. 

5. На базі стандартів GTDI у середині 80-х років був розроблений 

міжнародний стандарт EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, 

Commerce and Transport), прийнятий ISO (ISO 9735). І в якості транспортної 

мережі EDIFACT був використаний стандарт електронної пошти Х.400 (Х.435). 

6. 1992 рік. Зняття заборони Уряду США дав дозвіл на комерційне 

використання глобальної мережі Інтернет. Покладено початок розробки WWW. 

7. 1994 рік. Була створена електронна платіжна система Інтернет – «First 

Virtual», перша з собі подібних. 

8. 1996 рік. Завершилось створення пластикових карт – SET, використання 

яких відповідно розпочало час «відкритого стандарту захищених Інтернет-

розрахунків». 

В наш час серед напрямків ЕК найактивніше розвивається модель B2C і 

B2B. В Україні з 2015р. розпочалась активізація моделей C2C, B2G і C2G. 

Існують певні фактори, що мають суттєвий вплив на розвиток комерційної 

діяльності загалом, так і її видів у частості, головний з яких буде зовнішній, 

проте в правовому полі, органи влади можуть стимулювати чи стримувати 

певні економічні відносини, тому необхідний аналіз організаційно-правовового 

середовища, що має вплив на розвиток ЕК. 

Беручи за основу юридичний аспект, електронна комерція являє собою 

укладення низки підприємницьких угод щодо купівлі-продажу, розподілу 

товарів тощо, з використанням електронних технологій. Тому передовсім 

виникла необхідність в особливій законодавчій регламентації ЕК, яка змогла б 



26 
 

поєднувати застосування традиційних юридичних норм і правил, з процесами 

створення нових правових інститутів та процедур [24]. 

Прийнятий Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1997 р. закон «Про 

електронну торгівлю» був першим кроком у галузі розвитку міжнародного 

права щодо регулювання ЕК. Даний документ був призначений першочергово 

для використання державами та став їх основою для розробки національного 

законодавства. Він заклав правові основи діяльності в сфері електронної 

торгівлі, у йому даються визначення основним поняттям, а також ухвалення 

юридичної і доказової сили за документами в електронній формі, вказані 

вимоги до електронного підпису. 

Для подальшого розвитку закону «Про електронну торгівлю» всі причетні 

держави-учасниці ООН розробили проект міжнародної Конвенції «Про 

електронні угоди», головне завдання якої було поставлено вироблення правил 

встановлення порядку для укладання електронних угод, з їх обов‘язковим 

виконанням. 

ЄС прийняв Директиву «Про деякі аспекти електронної торгівлі на 

внутрішньому ринку». Основним її завданням стало утворення необхідних 

умов належного функціонування міжнародної ЕК з іншими державами. Іншим 

важливим документом стала Директива СС «Про правові основи Співдружності 

для використання електронних підписів». Даний документ максимально точно 

врегулював питання з використання електронних підписів. Метою відповідного 

законодавчого акта було забезпечення ведення бізнесу з допомогою 

електронних технологій у глобальній мережі [25]. 

Важливим чинником розвитку ЕК на українському ринку є існуюче 

нормативно-правове забезпечення, що регулює відносини у сфері електронної 

торгівлі, відповідає як світовим стандартам так і ЄС, воно й забезпечує 

функціонування ЕК на міжнародній платформі. Основні засади діяльності у 

сфері ЕК отримали можливість законодавчого закріплення на теренах України з 

2004 по 2006 роки завдяки прийняттю таких законів: Закону України «Про 

електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про 
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електронний цифровий підпис», а також Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України та внесенням змін до Законів України «Про 

інформацію» і «Про захист прав споживачів» [25].  

У 2007 році парламентом був прийнятий Закон України «Про основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 

09.01.2007 р. № 537-V, головне завдання якого полягало в реалізації завдань 

стосовно розвитку суспільства як в інформаційному так й культурному плані. 

Надалі відповідний документ став концептуальною основою для розробки 

завдань стосовно засобів і методів розвитку інформаційного суспільства 

України. В йому декларуються способи державної підтримку нових 

«електронних» форм суспільних відносин, а саме торгівля і надання 

банківських послуг та вдосконалення законодавства з регулювання 

інформаційних відносин. У цьому ж році вийшов наказ Міністерства економіки 

України «Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза 

торговельними або офісними приміщеннями» від 19.04.2007 р. № 103, який 

спрямований на регулювання електронної торгівлі. Зокрема, у документі 

міститься визначення поняття «дистанційна торгівля», а саме: «форма продажу 

товарів поза торговельними або офісними приміщеннями, за якої вибір товару 

та його замовлення не збігаються у часі з безпосереднім передаванням 

вибраного товару споживачем» [25].  

Після виконання українською владою даних перших кроків у 

врегулюванні питань стосовно функціонування ЕК, набув чинності основний 

документ, який визначив організаційно-правові засади діяльності у сфері ЕК та 

встановив порядок вчинення електронних правочинів із використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем – це Закон України «Про електронну 

комерцію» від 03.09. 2015 року № 675-VIII [26]. Саме до укладання цього 

документа, визначення «електронна комерція» в українському правовому полі 

було відсутнє. Електронна комерція – це «відносини, спрямовані на отримання 

прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або 

припинення цивільних прав та обов‘язків, здійснені дистанційно з 
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використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в 

учасників таких відносин виникають права та обов‘язки майнового характеру».  

Наступним кроком стало затвердження Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 23 серпня 2016 р. «Плану заходів щодо дерегуляції 

господарської діяльності» № 615-р, в якому дається визначення важливості 

застосовувати передові інформаційні інструменти з належним 

функціонуванням ринкового простору ЕК. Цей документ, був спрямований на 

прийняття актів, спрямованих регулювати електронні правочини, а також 

операцій з електронними грошима та електронного документообігу з іншими 

нормативними документами. Варто зазначити, що Закон України № 675-VIII 

оминув особливий порядок надання банківських послуг, а саме випуск та обіг 

електронних коштів, проведення переказів, механізми збору та поширення 

інформації. Проте дані питання було врегульовано спеціальним 

законодавством, а саме Законами України:  

 «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»; 

 «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг»; 

 «Про банки і банківську діяльність»; 

 «Про страхування»; 

 «Про захист прав споживачів»; 

 «Про рекламу»; 

 «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»; 

 «Про телекомунікації»; 

 «Про захист персональних даних» [25]. 

Незважаючи на укладені нормативно-правові акти та внесені поправи у 

вже діючі документи, багато питань у даній сфері залишається 

неврегульованими, що часто є головною причиною порушення прав та 

інтересів фізичних та юридичних осіб, також потребують удосконалення 

правового регулювання системи електронних платежів, митного 
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оподаткування, захист інтелектуальної власності й конфіденційність. Отже, 

враховуючи подальший розвиток технологій правове регулювання питань ЕК 

на даний час залишається особливо актуальним. 

Електронна комерція котрий рік підряд показує стабільне зростання, з 

2005 р. по 2018 р. товарно-грошовий оборот з використанням Інтернет 

технологій збільшується у десятки разів. Така залежність відповідає 

загальносвітовому рівню, де на сьогодні левова частка торгівлі товарами і 

послугами перейшла в мережу Інтернет [27]. 

Обсяги українського ринку ЕК значно відстають від країн ЄС, иа 

більшості держав сусідів, проте зростання цього ринку у розвинутих країн 

знаходиться на рівні 20%, а в Україні за останні роки він перейшов межу у 50%, 

експерти вважають що основна причина такого росту полягає у політичній і 

економічній стабілізації економіки країни [28].  

До основних трендів, які є і будуть присутніми на ринку української ЕК 

та вплинуть на його зростання у майбутньому варто віднести:  

● ріст кількості активних онлайн покупців (спричинений поширенням 

Інтернету);  

● підвищення кількості покупців, проживаючих в невеликих містах та 

селах;  

● збільшення територій покриття 3G та 4G; 

● збільшення кількості мобільних пристроїв  

● стрімке зростання саме мобільної комерції;  

● активний розвиток маркетплейсів;  

● збільшення кількості сервісів по доставці товарів, підвищення 

асортименту і якості послуг, що вони надають.  

Персоналізація стала головним трендом на ринку ЕК в Україні з 2018 р., 

пропозиції та рекомендації надаються для кожного з сегментів клієнтів з 

урахуванням індивідуальних потреб і побажань споживачів, що стало 

рушійною силою в підвищенні лояльності до ЕК серед активних і потенційних 

покупців. 
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Результати дослідження становлення ЕК як одного з багатообіцяючих 

напрямів електронного бізнесу, що з кожним роком набирає популярності 

пройшли досить довгий шлях. На сучасному етапі формулювання точного та 

однозначного визначення електронної комерції ускладнене її інтенсивним 

розвитком, входженням у нові галузі та види діяльності. 

Електронна комерція являється специфічною частиною електронного 

бізнесу, до неї відноситься купівля-продаж товарів, послуг, інформації за 

допомогою глобальної мережі з використанням всіх можливих інструментів 

Інтернету. Вона розвивається і розширюється з кожним роком все більше, як в 

Україні, так і всьому світі, утворюються її нові форми і для того щоб не здавати 

позицій виробники повинні не тільки слідкувати за її метаморфозами, а й 

встигнути пристосовуватись до них. Якщо говорити про споживача, то його 

зацікавленість у цьому неперервному процесі пристосування полягає у 

можливості економії часу, заощаджень при покупках товарів і послуг з 

суттєвим підвищенням рівня якості обслуговування, а держава зацікавлена по 

причині забезпечення міжнародної інтеграції через достатньо ефективну форму 

товарно-грошових відносин та ефективного вибудовування системи 

електронного врядування.  

Все більше підприємств різних галузей економіки використовують ЕК в 

своїй діяльності, і що саме головне, експериментують застосування різних її 

інструментів в доступних напрямах своєї діяльності. Споживачі, яким став 

доступний високошвидкісний, порівняно з європейськими країнами, недорогий 

Інтернет, змінили своє відношення до товарно-грошових операцій в мережі. 

Переважна частка користувачів отримала рекомендації від знайомих, що мають 

порівняно більший досвід, та закріпила це ставлення результатами переважно 

вигідних операцій по купівлі продукції, чи отриманню послуг. 

Державні установи стали активно використовувати можливості ЕК у 

необхідній їм діяльності:  

 була введена система ефективних електронних закупівель, публічного 

характеру з назвою «ProZorro»; 
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 запрацювала система подачі електронних звітностей для компаній та 

декларацій для фізичних осіб; 

 активно проводяться обговорення необхідних нормативно-правових 

актів, що на етапах розробки і впровадження системи замовлень і оформлення 

документів та ін.  

Оскільки держава є повноцінним учасником ринку ЕК, то в її інтересах 

розробити ефективне законодавство, яке б охоплювало всі аспекти ЕК та 

регламентувало проведення електронних платежів, товарних операцій, 

укладення договорів та ін. Важливе питання стосовно урегулювання ЕК в 

правовому полі повинно стати поштовхом для послідуючого інтенсивного 

етапу розвитку внутрішньої і міжнародної ЕК.  

Отже, український ринок ЕК, не претендує передові місця за обсягами у 

світі, проте знаходиться у списку лідерів за темпами росту. Також він достатньо 

стимулює внутрішню та зовнішню торгівлю, що гарантує економічну 

стабільність у країні. Враховуючи історію розвитку контент-комерції у Україні, 

варто зазначити певне відставання від світових тенденцій, проте ринок 

наповнюється все більш якісними товарими та великими гравцями, це у свою 

чергу дає основи для позитивного прогнозу щодо тенденції подальшого 

розвитку цього сегменту. Реальні приклади маркетплейсів поділяють на типи:  

 маркетплейси («Май Дюті Фрі»); 

 сервіси пошуку спеціалістів (Kabanchik.ua); 

 аукціони («SkyLots»); 

 он-лайнові мультимаркети («Rozetka»); 

 класифайди — майданчики для оголошень («OLX»); 

 прайс-агрегатори — майданчики порівняння цін (Hotline.ua); 

 спеціалізовані майданчики (Lamoda.ua). 
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1.3. Система електронної контент-комерції: структура та зв’язки 

 

Важливим фактором розвитку електронного бізнесу є розроблення і 

впровадження систем електронної контент-комерції (СЕКК). ЇЇ характерною 

рисою є можливість автоматизованого опрацювання ІР. Все це збільшує обсяги 

продаж контенту постійним користувачам, з подальшим їх активним 

розширенням меж цільової аудиторії [29]. Основні принципи і технології ЕКК 

активно застосовуються при створенні платформних систем продажу як он-

лайн так і офф-лайн [30].  

Активний розвиток наукових досліджень в галузі електронного бізнесу, 

відсутність теоретичного обґрунтування його стандартизованих методів та 

необхідність в уніфікації відповідних засобів програмного опрацювання ІР 

утворили умови для актуальності проблематики проектування, створення, 

впровадження та супроводу систем електронної контент-комерції [31]. 

Постійна поява нових підходів та способів вирішення цієї проблеми 

нівелюється невідповідністю між відомими методами і засобами опрацювання 

ІР та принципами побудови систем електронної контент-комерції.  

Спеціалісти які зайняті проектуванням, реалізацією та впровадженням 

СЕКК постійно стикаються з процесами опрацювання ІР, що у переважній 

більшості спрямовані на збільшення обсягів продажу товарного контенту, та 

активному розширенню цільової аудиторії [32, 33]. 

Визначення функціональних вимог підсистем обробки контенту 

забезпечується побудовою процесів опрацювання ІР у СЕКК, що у свою чергу 

виконує моделювання кожного з видів дій, які реалізують дані підсистеми. 

Подальшим кроком є об‘єднання та узагальненням їх в одній моделі, яка й дає 

загальну характеристику вимог до процесів функціонування СЕКК. 

Існує три головні процеси опрацювання ІР, у СЕКК, першим з яких йде 

формування контенту, після якого відбувається процес управління контентом, 

та на останок проводиться процес супроводу контенту (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Опрацювання інформаційних ресурсів у СЕКК 

 

 *Джерело: [42] 
 

Функціонування СЕКК описується такими ланцюжками зв‘язків: 

1. Процес створення ІР системи має наступну послідовність кроків: 

контент → формування комерційного контенту → база даних комерційного 

контенту → управління комерційним контентом → ІР системи; 

2. Для процесу формування відповіді на запит користувача послідовність 

наступна: запит користувача → управління комерційним контентом → ІР 
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системи → супровід комерційного контенту → база даних користувачів 

системи; 

3. Процес формування звіту модератором, стосовно функціонування 

системи: запит модератора → супровід комерційного контенту → база даних 

користувачів системи → управління комерційним контентом → звіт для 

модератора; 

4. Процес регулювання вмісту системи наступний: запит модератора → 

формування комерційного контенту → база правил → супровід комерційного 

контенту → база правил → управління комерційним контентом → результат 

[34]. 

Модель системи електронної контент-комерції S описується як  

  *                                            +, (1.1) 

де величина   *           +  – множина вхідних даних      з різних 

джерел інформації при       ;  

  *           +  – множина запитів      користувачів при   

    ;  

Formation – оператор формування комерційного контенту;  

  *            +  – множина внутрішніх параметрів      системи S 

при       ;  

  *           +  – множина комерційного контенту      при   

    ;  

  *           + – множина параметрів впливу      зовнішнього 

середовища на систему S при       ;  

Management – оператор управління комерційними контентом;  

Support – оператор супроводу комерційного контенту;  

  *           +  – множина сторінок      ІР в системі S при 

      ;  
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T *           +  – час      транзакції опрацювання ІР в системі S при 

      ;  

  *           + – множина статистичних даних      роботи системи 

S при       . 

   *          +, де    – кількість відвідувань за період часу   ,  

   – середній час перебування на ІР (хв:c) за період часу  

  ,    – показник відмовлень (%) за період часу   ,    – досягнута мета 

пошуку комерційного контенту,     – динаміка життєвого циклу комерційного 

контенту (%),    – загальна кількість переглядів сторінок за період часу   ,    – 

кількість переглядів сторінок за одне відвідування,     – нові відвідування 

(%),    – абсолютно унікальні відвідувачі,      – джерело трафіка (переходи по 

ссилці, переходи з систем пошуку типу Google.com, переходи з сайтів типу 

Facebook.com) у % [34].  

 

 

Рис.1.1. Схема процесу опрацювання інформаційних ресурсів (ІР) в системах 

електронної контент-комерції (СЕКК)  
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Ріст обсягу контенту і швидкості його поширення породив поняття 

потоків контенту, чий аналіз потребує для свого використання індивідуального 

інструментарію опрацювання ІР у СЕКК для забезпечення трьох головних 

етапів опрацювання ІР (табл. 1.1) (рис. 1.1). 

Сучасний математичний апарат класичного формування та відповідні 

інструментальні засоби не можуть адекватно відобразити аналіз 

інформаційного масиву фіксованого розміру з забезпеченням навігації у ньому 

[36, 37, 38 – 40]. У СЕКК існує архітектура ієрархічного формату, чия головна 

мета полягає у збереженні існуючих застосувань на етапах розвитку й 

модифікації, шляхом забезпечення незалежності збережених даних від програм, 

що їх використовують. На рис. 1.2, а подано схему процесу опрацювання ІР в 

СЕКК, а у додатку А вказана послідовність етапів формування комерційного 

контенту в СЕКК. СЕКК працюють на основі такої схеми: контент менеджер → 

підсистема редагування → база даних → ядро → користувач. 

Отже, процес опрацювання ІР передбачає формування, управління, 

супровід контенту, вхідними даними для процесу є адреси джерел, а на виході 

системи відбувається вивід статистичних даних. Після завершення формування, 

управління чи супроводу контенту необхідні перевірки на їх виконання, з 

подальшим просуванням контенту чи повтором процедур.  

Процес формування ІР необхідний для обробки контенту з подальшим 

його виводом, для цього необхідно дотримуватись наступних кроків: 1) 

введення контенту; 2) відбір тематичного контенту (Новини), та його 

формування у необхідний формат; 3) виявлення ключових слів (може і повинно 

виконуватись автоматично), з урахуванням умови відсутності дубльованих слів; 

4) формування дайджестів, тобто основних положень, анотацій, стиснутих 

описів, хештегів; 5) вибіркове поширення комерційного контенту по 

сформованим дайджестам, для виведення обробленого контенту. При 

необхідності може відбуватись процес формування правил для нової рубрики, з 

подальшими перевірками на наявність джерел і фільтрів для нової 
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рубрики,після чого процес варто починати заново з попередніх кроків (Додаток 

А).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.2. Процес опрацювання інформаційних ресурсів (ІР) 

 

Ключовими блоками СЕКК є ядро адміністрування, а також підсистема 

авторизації, а додатковими є менеджер шаблонів що взаємодіє з менеджером 

контенту, які забезпечують розв‘язування команд користувача (рис. 1.3).  

При створенні ядра СЕКК використовують об‘єктно-орієнтовану модель 

та абстрактні об‘єкти з властивостями, а процес взаємодії з основними 

об‘єктами ядра системи реалізовується через процес інкапсуляції (тобто 
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механізму, який поєднує дані та методи, що обробляють ці дані з забезпеченням 

захисту від зовнішнього впливу або некоректного використання). Для цього в 

класах реалізують методи інтерфейсного типу, що у свою чергу призначені для 

маніпуляцій об‘єкта з даними. 

 

 

Рис. 1.3. Загальна структура систем електронної контент-комерції (СЕКК) 

 

Дані утворені таким методом враховують при створенні або оновленні 

ІР та модифікації СЕКК. У порівнянні з початком періоду інформаційного 

прогресу коли існувала пряма необхідність самостійно шукати та 

опрацьовувати інформаційний контент, а саме: 1) збір контенту з сайтів і інших 

різноманітних масивів даних; 2) аналізування контенту; 3) поділ контенту по 

групам; 4) формування з комерційного контенту кінцевого продукту; 5) та 

звірення з індивідуалізованими даними необхідного користувача. Сьогодні 

процес реалізації й опрацювання ІР в СЕКК значно скорочують дії модератора, 

шляхом автоматизованого збирання контенту з джерел, та відповідним аналізом 

і фільтрацією контенту. 
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Даний процес формування контенту складається з ланцюжка таких 

циклічних етапів: 1) модератор; 2) створення контенту; 3) база даних; 4) 

систематизація контенту; 3) база даних; 5) поширення контенту; 6) редактор, 

або ІР (джерело); 7) збирання контенту; 3) база даних; 4) систематизація 

контенту; 3) база даних; 5) поширення контенту; 1) модератор. Як бачимо з 

послідовності, перетин всіх етапів знаходиться на 3 етапі, а саме базі даних. 

Даний процес має вид моніторингу контенту та створення бази даних 

відповідно до інформаційних потреб користувача. 

Після завершення етапу збору опрацювання, отриманий контент зводять 

до єдиного формату, щоб у подальшому класифікувати відповідно до 

необхідного рубрикатора з подальшим приписом дескрипторів.  

Рубрикатор - це документ, в якому прописуються типи контенту, їх 

співвідношення і рубрики. Дескриптори - це ключові слова, використовувані 

при індексуванні документів (книги, статті, і т.д.), які надходять і чиї описи 

вносяться в бази даних [41]. 

Етапи систематизації контенту, при застосування мережевого 

маркетингу, забезпечують певну планку стабільного поповнення баз даних 

оперативними даними, з можливістю одночасного доступу групи користувачів 

до бази даних, та якісний засіб пошуку контенту. Поділ на етапи формування 

комерційного контенту в СЕКК служить: 

 підвищенні ефективності при адмініструванні системи;  

 забезпеченні економії часу та ресурсів; 

 якісному поданні інтернет-трафіку та гарантії анонімності користувача;  

 автоматичному скануванні джерел баз даних. 

Процес управління контентом ІР та відвідувачів, з подальшим їх 

моделюванням є процесом кількісного дослідження динаміки окремих 

тематичних напрямів. Процес управління контентом складається із 

послідовності циклу таких етапів: 1) користувач; 2) опрацювання контенту; 3) 

база даних; 4) аналіз контенту; 3) база даних; 5) подання контенту; 1) 

користувач. 
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Аналізування результатів управління контентом створює позитивний 

вплив на швидкість з якою розвиваються відповідні тематичні напрямки та 

контентний простір. Наявність стійкості статичних зв‘язків між контентом 

свідчить про можливу кореляцію тематичних груп, а також ефективність 

відповідних посилань, й їхнього контенту. Процеси й механізми, що основані 

на узагальнених методах кластерного аналізу, слугують для виявлення 

контенту у потоках, що забезпечують формування навколо себе нових 

тематичних напрямків. Результативне застосування кластерного аналізу чи 

теорії автомодельних процесів, дають можливість кількісно оцінити ступінь 

зв‘язку в тематичних інформаційних потоках. А швидкий і якісний аналіз 

контенту відвідувачів сприяє покращенню реалізації процесів управління 

контентним середовищем. Частково з використанням автоматичної генерації 

сторінок через інформаційні блоки тематик, останніх звернень й комбінування 

обох [42]. 

Процес супроводу контенту – це набір спеціальних етапів що у своїй 

сукупності забезпечують узагальнення, регулювання та структурування 

комерційного контенту. Їх послідовність є наступною: 1) користувач; 2) 

структурування контенту; 3) база даних; 4) регуляція контенту; 3) база даних; 5) 

узагальнення контенту; 6) модератор. Правильне використання підсистем 

супроводу контенту СЕКК надає список певних можливостей, привілегій: 

 генерування рейтингу актуальності ланок комерційного контенту; 

 окреслення інформаційного портрету зацікавленості постійного 

користувача СЕКК; 

 аналізування коментарів і побажань користувача СЕКК на 

використовуваний комерційний контент; 

 збір, збереження та аналізування інформації стосовно потреб кінцевого 

користувача СЕКК; 

 створення інформаційних портретів контент-потоків [42]. 
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СЕКК спрямована на модернізацію роботи модераторів з формування, 

управління та супроводу комерційного контенту. В її основі передбачаються 

певні ключові етапи опрацювання контенту ІР: 

1. Збір контенту системою. 

2. Фільтрація генерованого контенту системою. 

3. Визначення ключових слів і формування дайджестів контенту системою. 

4. Авто-аналіз отриманих даних з метою виділення акцентів для 

модераторів по тематиках. 

5. Підготовка даних для спрощеного оперування. 

6. Виокремлення потреб постійних користувачів системи. 

7. Формування кінцевого продукту. 

8. Наповнення списку джерел даних відповідно до запитів користувачів. 

9. Поповнення правил і фільтрів відповідно до аналізів контенту. 

10. Добавлення нових тематичних рубрик. 

Постійний ріст темпів виробництва контенту є головною особливістю 

сучасності. Попри позитивність цього процесу, виникають певні проблеми, 

головною з яких є не спроможність потенційного користувача осягнути весь 

спектр виробленого контенту, тому виникає необхідність у специфічному 

нівелюванні малозначущим контентом (на думку експертів) заради надання 

користувачам списку потенційно важливого контенту, який можливо і 

необхідно поширити. Окрім вказаної проблеми має місце низка не менш 

важливих проблем сьогодення, вказаних у таблиці 1.2. 

Існуючі негативні чинники при формуванні комерційного контенту 

утворюють значні проблеми для процесу пошуку необхідних даних, це 

особливо помітно при опрацюванні різних джерел інформації. Так, постійне 

систематичне та нерегулярне оновлення, що призводить до збільшення 

кількості при зміні актуальності контентних потоків, є головною причиною 

дублювання інформації з її подальшим зниженням абсолютного рівня цінності, 

а також утворення інформаційного шуму та небажаній надмірності результатів 

пошуку.  
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Таблиця 1.2 

Сучасні проблем формування комерційного контенту 

 
*Джерело: [42] 

 

Якісно нові методики пошуку дозволяють охоплювати та узагальнювати 

великі динамічні потоки глобального контенту, що безперервно генеруються в 

Інтернет-джерелах, серед них виділяється контент-моніторинг. Контент-

моніторинг використовує текст природною мовою у форматі послідовності 

символів, як вхідну інформацію, вихідна інформація представляється у форматі 

таблиць розділів і лексем аналізованого тексту. Контент-моніторинг слугує як 

програмний засіб для автоматизованого пошуку найважливіших складових у 

потоках контенту. В кінцевому варіанті він представляє з себе аналіз потоків 

контенту створений з метою постійного отримання необхідних зрізів 

кількісного та якісного змісту протягом наперед не визначеного терміну. 

Контент-моніторинг містить дві важливі складові, контентний пошук та 

контент-аналіз. За пошук необхідного контенту в  певному масиві даних за 
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змістовими лінгвістичними одиницями відповідає контент-аналіз. При цьому 

одиниця рахунку виступає кількісною мірою одиниці аналізу, що дає 

можливість реєструвати регулярність появи, або відсутності ознаки категорії 

аналізу в інформаційному джерелі [42].  

Алгоритм контент-аналізу текстового комерційного контенту складається 

з таких етапів: 

Етап. 1. Визначення набору критеріїв для текстового комерційного 

контенту.  

Крок 1. Генерування наборів критеріїв: 1) тип джерела (чати, форуми, 

Інтернет-журнали); 2) тип контенту (електронні листи, коментарі); 3) учасники 

комунікації (відправник, одержувач). 

Крок 2. Визначення об‘єму інформаційного джерела, часу і частоти 

появи.  

Крок 3. Групування відповідно до сформованих наборів критеріїв 

контентного потоку. 

Крок 4. Збереження ідентифікованого релевантного контенту. 

Етап. 2. Контент-аналітичний відбір. Генерується вибіркова сукупність 

контенту за критерієм обмеженості вибірки, за допомогою найбільшого масиву.  

Етап. 3. Проведення аналізу наявності змістовних одиниць у текстовому 

комерційному контенті (тема, автор, персонаж, соціальна ситуація, частина 

тексту). При цьому існують певні вимоги до вибору лінґвістичної одиниці 

аналізу:  

 велика задовольняє умови для інтерпретації значення; 

 величина не перевищує рамки розмірності, що необхідні для 

інтерпретування багатьох значень; 

 проста у ідентифікуванні; 

 задовільна кількість аналітичних одиниць для проведення вибірки. 

Етап. 4. Відбір одиниць рахунку аналізу вибраного контенту. 
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Крок 1. За умови збігу одиниць рахунків з одиницями аналізу, 

виконується пошук частоти появи виділеної змістовної одиниці, при не 

задоволенні умови перейти до кроку 2.  

Крок 2. Спираючись на аналізований контент, відповідальна особа 

(модератор), висуває коректні одиниці рахунку, наприклад: 

 величина текстів;  

 наповненість змістовними одиницями тексту;  

 розмір і вид документа;  

 кількість зображень чи відео з відповідним змістом. 

Етап. 5. Порівняння якісних одиниць аналізу з кількісними. 

Крок 1. Класифікація за згрупованими кластерами з оцінкою ваг 

змістовних категорій в загальному масиві даних. Класифікатором виступає 

таблиця, в якій зведено множину всіх категорій аналізу з виокремленням 

одиниць аналізу, що створює умови для фіксації одиниць виразу категорій. 

Крок 2. Вивід статистичних розрахунків зрозумілості та привабливості 

інформаційного контенту. 

Етап. 6. Розробка інструментарію аналізування контенту. 

Крок 1. Створення закодованого протоколу контенту метою якого є 

подальша компактна подача масиву даних з подальшим порівнянням 

результатів аналізу контенту. 

Крок 2. Наповнення протоколу контенту коректними властивостями. 

Крок 3. Заповнення протоколу комерційного контенту відповідними 

підсумками його аналізу, тобто підрахунками даних всіх його реєстраційних 

карток. 

Етап. 7. Розробка звітної таблиці контент-аналізу. Тип даної таблиці має 

вигляд системи скоординованих і субординованих категорій аналізу, де кожна 

категорія передбачає ряд ознак, за якими квантифікується зміст тексту. 

Етап. 8. Розроблення кодувальної матриці контент-аналізу. 

Крок 1. При обсязі вибірки за сотню одиниць, аналізується набір 

матричних листів, в іншому випадку виконується крок 2. 
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Крок 2. Якщо вибірка до ста одиниць, проводимо двовимірний аналіз. 

Для даного випадку у кожному контенті генерується кодувальна матриця. 

Етап. 9. Згідно до кожної створеної кодувальної матриці відбувається 

проведення аналізу тексту. 

Етап. 10. Проведення інтерпретації результатів. Виявлення і оцінення 

характеристики даного контенту на базі статистичного набору підрахованих 

коефіцієнтів на певний період часу відповідно до визначеної категорії.  

Автоматизація процесу знаходження найважливіших складових в потоках 

контенту на відборі даних є можливою при застосуванні контент-аналізу для 

моніторингу відповідних даних інтернет-джерел. Що у свою чергу усуває 

наступні недоліки: дублювання контенту, інформаційний шум, паразитичний 

контент, надмірність результатів пошуку. Даний метод застосовують в 

подальших етапах формування й управління комерційним контентом, 

здебільшого для отримання більш точного релевантного результату, а також 

створення специфічного комерційного контенту, який має попит серед 

користувачів СЕКК [43]. 

Отже, реалізація комплексного методу супроводу контенту спрямованого 

на зменшення часу та ресурсів аналізу цільової аудиторії СЕКК дає можливість 

розробити підсистему управління та супроводу контенту. Ці складові є 

важливими у структурі системи електронної контент-комерції тому їх 

дослідження та вивчення способів їх автоматизації викликає у науковому та 

прикладному аспектах. 
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РОЗДІЛ 2.  

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ (СЕКК) 

 

2.1.Формування вимог до системи управління електронної контент-

комерції 

 

Попри всю важливість поняття «система», для багатьох наукових 

дисциплін, вона й досі не має загальновизнаного формального визначення. 

Термін «система» поширився не тільки у наукову літературу, а й в повсякденне 

життя. Сьогодні системою розуміють групу об‘єктів, що по певним критеріям 

можна розглядувати як єдиний об‘єкт, механізм. Саме в такому смисловому 

значенні говорять про системи: виробництва, управління економікою, товаро-

грошових відносин, кровообігу, математичних рівнянь та обчислювальну 

систему. 

Формуючи систему, можуть об‘єднуватись як матеріальні — економічні, 

біологічні, технічні, так і абстрактні (ідеальні) об‘єкти — математичні, 

дотримуючись певних системотвірних ознак. Для прикладу, за ознакою 

організаційної підпорядкованості, було створено систему міністерства. 

Випадковий об‘єкт у реальному світі має незліченну кількість властивостей і за 

кожною з них його можна віднести до різних систем як її елемент [44, 45]. 

Для виокремлення системи із зовнішнього середовища, необхідно 

виокремити: 

● об‘єкт дослідження, який може складається з певної множини елементів, 

що в об‘єднанні утворюють відповідну сукупність; 

● суб‘єкт дослідження, тобто певний спостерігач; 

● завдання, яке спроможне охарактеризувати ставлення спостерігача до 

об‘єкта, спричиняючи ділення системи на складові підсистеми та обрання їхніх 

істотних характеристик. 
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Коли йде мова про обрання системотвірних ознак, відповідна сукупність 

вимог та певна суб‘єктивність неминуча, вона призводить до значних 

ускладнень при спробі дати універсальне визначення системи. Відповідно 

спираючись на мету дослідження проводять різні підходи до визначення 

терміна «система», головна відмінність яких різниться за рівнем абстракції. 

Обмежимось наступним визначенням для системи:  

Під системою (S) розумітимемо певну множину елементів будь-якої 

природи, що взаємозв‘язані та взаємозалежні між собою, поєднані певними 

системотвірними характеристиками, що в своїй сукупності формують цілісний 

об‘єкт підпорядкований певній спільній меті. 

Будь-яка система функціонує у певному середовищі, яке відносно неї є 

зовнішнім. Зовнішнім середовищем (Е) вважається вся множина об‘єктів, що не 

ввійшла до системи. Таким чином можна говорити про вплив зовнішнього 

середовища на систему. Проте взаємодія з ним відбувається через входи та 

виходи системи [46]. 

Вхід системи — це канали, через які зовнішнє середовище Е має вплив на 

систему S. Через входи із зовнішнього середовища до системи може надходити 

інформація. 

Вихід системи — це канали впливу через які система S може впливати на 

зовнішнє середовище. Результати процесів перетворення входу (інформація) 

надходять до зовнішнього середовища через «вихід». 

Позначивши множину входів символом   *  +  *          +, 

виходів —   *  +  *          + а відповідне відношення між ними — R, 

запишемо: YRX. 

Будь-який об‘єкт, узятий за первинний, визначається як елемент 

(підсистему) деякої системи вищого рангу. Елемент системи — це неподільна 

частина системи, що має деяку самостійність стосовно всієї системи. 

Неподільність елементів лиш відносна: її варто розглядати як недоречність у 

межах розглядуваної моделі відповідної системи акцентувати увага на 

внутрішній структурі окремих складових системи. Підсистема — частина 
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системи, виділена певними системотвірними ознаками. Якщо, скажімо, 

системою вважати економіку країни, то як підсистеми можна розглядати окремі 

сектори та галузі економіки [47].  

Будь-яка система є підсистемою іншої більш загальної і не завжди явної 

системи, яка щодо неї є надсистемою. У таких випадках зовнішнє середовище 

відповідної системи становить система, склад якої становлять елементи, які не 

належать цій системі. 

З допомогою входів і виходів моделюється зв‘язок елемента із зовнішнім 

середовищем. Кількісна міра взаємодій елемента з відповідним середовищем 

виступає множина величини входів та виходів. У загальному випадку елемент 

розглядається як модернізатор множини входів на певну множину виходів: 

Y = RX, де R — символічне позначення сукупності перетворень множини 

входів на множину виходів. Графічна схема системи наступна (рис.2.1): 

 

Рис.2.1. Загальна схема системи 

 

Для можливості елементів системи сприймати, зберігати та 

перетворювати інформацію, вони повинні бути мінливими, змінюючи свої 

властивості. Відповідно елемент може перебувати в різних станах. Кожному 

елементу характерним є набір певних показників, причому при зміні значення 

хоча б одного елемент може переходити до іншого стану. Внутрішній стан 

елемента — це сукупність його фактичних властивостей Q = {q1, q2, …, qk}. 

Таким чином система в цілому також може розглядатись як елемент, оскільки 

вона характеризується своїм певним набором показниками і має можливість 

переходу з одного стану до іншого [46].  

Оскільки електронна контент-комерція складається з багатьох елементів 

та взаємозв‘язків між ними то можна говорити про системність цього поняття. 
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Відповідно всі ознаки та особливості систем загалом будуть стосуватись в тому 

числі і системи електронної контент-комерції. 

При створенні і розвитку системи має місце забезпечення виконання 

основних і спеціальних вимог, а також вимог до стандартизації і уніфікації. 

Виділяють чотири основні вимоги, які варто враховувати при побудові систем: 

● Системність, чий зміст полягає в доцільному розбиванні системи, в 

тому числі на компоненти і підсистеми системи, що формує можливість 

автономної розробки та впровадження складових елементів системи на основі 

єдиної технічної політики, яка у свою чергу гарантує функціональну цілісність 

системи при її взаємодії зі змінною зовнішнього середовища. 

● Відкритість, складається з можливості розширення складу послуг, 

які надаються у системі і технологій. Та збільшення числа джерел інформації і 

користувачів без порушення її внутрішнього функціонування і погіршення 

експлуатаційних характеристик. 

● Стандартизація, полягає у раціональному застосуванні 

уніфікованих або стандартизованих проектних рішень і технологій, внутрішніх 

протоколів та зовнішніх інтерфейсів, що закладає фундамент для блочно-

модульної побудови компонентів і підсистем системи в цілому. 

● Проведення узгоджених між собою процесів проектування і 

поетапної модернізації необхідних структурних складових у системі, що 

гарантують її постійну адаптацію під мінливі вимоги статистично однорідного 

користувача. 

Спеціальні вимоги, що пред‘являються до системи, наступні: 

● Забезпечення повноти інформації, тобто забезпечення ефективної 

інформаційно-аналітичної підтримки органів державної влади суб‘єктів та 

органів місцевого самоврядування при поточному вирішуванні повного 

комплексу практичних задач в рамках управління реалізацією пріоритетних 

національних проектів і соціально-економічним розвитком суб‘єктів. 

● Ієрархічність - подача в систему масиву інформації незалежно від 

організаційного та територіального розподілу користувачів. 
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● Семантична єдність, полягає у проведенні комплексного набору 

заходів, створених гарантувати утворення єдиного інформаційного простору 

при створенні і модернізації системи з її підсистемами. 

● Переносність елементів системи, чиєю метою є забезпечення 

функціонування згенерованих компонентів системи на будь-яких проміжках 

однотипних елементах інформаційно-телекомунікаційного сектору. 

● Безпека, що полягає в проведені мережі заходів, існуючих для 

забезпечення захисту системи від випадкових або навмисних впливів 

природного або штучного характеру, пов‘язаних з можливістю нанесення 

збитку системі чи користувачам. 

● Гнучкість – здатність системи до адаптації і подальшого розвитку. 

Можливість адаптації інформаційної системи до нових умов й потреб 

підприємства. Виконання цих умов можливе, якщо на етапі розробки 

інформаційної системи використовувалися загальноприйняті засоби і методи 

документування, що були вказані у пункті 1.3. Іншими словами це можливість 

розбиратись в структурі системи і внести в неї відповідні зміни на будь-якому 

проміжку часу. 

Оскільки у СЕКК вхідними даними є інформація то такі системи можна 

вважати інформаційними. Інформаційним системам притаманна особливість 

рано чи пізно морально застарівати, що поставить питання про її модернізацію 

або повну заміну. Розробники інформаційних систем, за звичай, не є фахівцями 

в прикладній області, для якої розробляється відповідна система, проте вони 

можуть здійснювати її модернізацію та оновлення для зручності роботи 

фахівців відповідної прикладної галузі, тому участь в модернізації або 

створення нової системи тієї ж групи програмістів за звичай може скоротити 

терміни модернізації. Разом з тим виникає ризик застосування застарілих 

рішень при модернізації системи. В такому випадку існує необхідність 

кооперування старої групи розробників з додатковими особами, для 

подальшого синтезу більш новітнього і якіснішого продукту[48]. 
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Основні вимоги для СЕКК встановлюються на етапі розробки системи і 

мають відповідати вимогам замовника, а також функціям покладеним на 

систему. Прикладами таких вимог є надійність, ефективність, та базпека. 

Надійність інформаційної системи передбачає функціонування без 

спотворення інформації, чи втрачання даних. Вимога надійності легко 

гарантується створенням резервних копій інформації, що зберігається, в 

сувокупності з операціями протоколювання [49]. 

Система вважається ефективною, якщо з урахуванням виділених їй 

ресурсів вона вирішує покладені на неї завдання у виділений термін. Кінцева 

оцінка ефективності проводиться замовником, виходячи з вкладених в розробку 

засобів й задоволенні інформаційною системою його очікуванням. 

Негативна оцінка ефективності інформаційної системи з боку замовника 

уникається шляхом залучення представників замовника до проектування 

системи на всіх його стадіях. Даний підхід надає можливість всім кінцевим 

користувачам адаптуватися до змін умов роботи вже на етапі проектування. 

Активна співпраця з замовником має виключно позитивні наслідки як 

приклад уточнення потреб замовника. При ситуаціях, коли замовник чогось 

хоче, але сам не знає чого саме, раннє врахування доповнень замовника, дасть 

результат у формі менших витрат і в коротшим терміном створення системи. 

Також, може виникати необхідність інформування замовника про нові 

інформаційні технології, адже він не будучи фахівцем в області розробки 

інформаційних систем, може не знати про існування вже існуючих систем що 

задовольняють зміст його потреб до системи. Контактування з замовником під 

час розробки інформаційної системи може підштовхувати замовника до 

модифікації його апаратних засобів, та застосування нових методів ведення 

бізнесу, що відповідатиме потребам замовника. Кінцевим результатом 

співпраці є отримання, або збереження замовником зростання ефективності 

свого підприємства, а проектувальником - розширення можливостей, що 

використовуються для проектування інформаційних систем [48,49]. 
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Ефективність системи гарантується оптимізацією даних і методів їх 

обробки, та використанням оригінальних розробок, ідей і засобів у 

проектуванні. 

В переважній більшості працювати з утвореною системою доводиться 

звичайним людям, що є фахівцями у своїй предметній області, але часто 

володіють задовільними навичками в роботі з комп‘ютерами. Відповідно 

інтерфейс інформаційних систем повинен бути дружелюбним, тобто інтуїтивно 

зрозумілим. Проте, розробник-програміст завжди повинен розуміти характер 

виконуваних кінцевим користувачем операцій, для їх повного і точного 

опрацювання. В даному випадку рекомендації з сторони замовника служать 

підвищенням ефективності управління розробки інформаційної системи, з 

подальшим поліпшенням інформованості розробників стосовно предметної 

області. 

Безпека - це властивість системи блокувати стороннім особам доступ до 

ІР організації, крім тих, які для них призначені. Захист інформації від 

стороннього доступу гарантується з допомогою управління доступу до ресурсів 

системи, в сукупності з використанням сучасних програмних засобів захисту 

інформації. [50]. 

Крім злого умислу, при забезпеченні безпеки інформаційних систем 

існують ще декілька факторів. Сучасні інформаційні системи є досить 

складними програмними продуктами, при їх проектуванні з високою 

ймовірністю виникають неточності, викликані великим обсягом програмного 

коду, недосконалістю компіляторів та людським фактором. Тому ро 

завершенню фази розробки інформаційної системи слідує фаза супроводу у 

процесах експлуатації, в яких за допомогою тестування різного характеру 

відбувається виявлення прихованих помилок з їх подальшим виправленням. 

Вимога безпеки гарантується сучасними засобами розробки 

інформаційних систем, операціями захисту інформації, використанням 

протоколювання, моніторингом стану безпеки операційних систем і 

застосуванням паролів. 
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Головною умовою по успішному виконанню робіт по створенню системи 

є, змістовно обґрунтоване і ретельне формування вимог до інформаційної 

системи. Варто зауважити, що повнота обґрунтування сформульованих вимог 

на початковому етапі, прямо пропорційно відповідає успішності (швидкості, 

ціні) процесу створення системи [50]. 

Вимоги ІС ділять: 

1. Вимоги до системи в цілому, які в себе включають [51]: 

● Вимоги до структурних характеристик і режимів функціонування 

системи включають:  

1) склад функцій, функціональних підсистем; 

2) об‘єктна структура системи, тобто її кількість рівнів ієрархії, та основні 

об‘єктні підсистеми кожного рівня; 

3) вимоги до засобів і способів обміну інформацією між об‘єктними 

підсистемами; 

4) вимоги до інтегрованості з іншими системами або вже реалізованими 

елементами створюваної системи; 

5) вимоги до режимів взаємодії системи. 

● Вимоги показників призначення, до необхідних характеристик системи, 

що окреслюють ступінь відповідності системи до її основного призначення. 

● Вимоги надійності:  

1) перелік відмов системи, за якими висувати вимоги стосовно її надійності;  

2) склад і кількісні значення показників надійності за типами відмов для 

системи або її елементів;  

3) вимоги до методів оцінки і контролю надійності на різних етапах 

генерації життєвого циклу системи. 

● Вимоги якості даних:  

1) показники істинності даних що обробляються системою з їх кількісними 

значеннями;  

2) забезпечення схоронності даних (зберігання у якісному вигляді); 

3) захист від можливих способів несанкціонованого доступу. 
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● Вимоги по стандартизації та уніфікації: 

1) використання стандартів при створенні системи документообігу, які 

використовуються класифікаторами; 

2) вимоги стосовно застосування типових програмних і технічних засобів 

при створенні системи. 

● Вимоги до розвитку системи:  

1) можливості модифікації;  

2) включення функцій відкритості та масштабованості. 

2. Вимоги до завдань, що виконуються системою включають в себе: 

● переліки задач по кожній функціональній підсистемі з їх розподілом за 

рівнями системи;  

● вимоги до якості реалізації кожної задачі ;  

● форми подання вхідної та вихідної інформації;  

● вимоги до даного регламенту на виконання завдання;  

● вимоги до якості результатів, вірогідності видаваної інформації. 

3. В залежності до типу і призначення системи виділяють наступні вимоги 

до видів забезпечення: інформаційне, технічне, програмне. 

Вимоги до інформаційного забезпечення включають в себе: вимоги до 

якості даних, складу і способу організації даних, їх сумісності із суміжними 

системами, використання класифікаторів та уніфікованих документів. 

До складу вимог програмного забезпечення можуть входити вимоги до 

якості програмних засобів, до інтерфейсів, що використовуються мов 

програмування, в операційній системі. 

До складу вимог до технічного забезпечення можуть входити вимоги до 

функціональних, конструктивних, експлуатаційних характеристик окремих 

видів апаратних засобів, наприклад, до швидкодії засобів передачі даних, 

продуктивності засобів обчислень, обсягами запам‘ятовуючих пристроїв, 

надійності окремих пристроїв або комплексів [51]. 
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Розробка переліку вимог до інформаційної системи описується 

нормативними документами, які визначають такі стадії створення 

інформаційних систем: 

● формування вимог до системи; 

● розробка концепції; 

● технічне завдання; 

● ескізний проект, технічний проект; 

● робоча документація; 

● введення в дію, 

● супровід. 

Аналогічні стадії створення пританні для СЕКК. Успішне проектування 

таких систем залежить від виконання поставлених завдань і дотримання всіх 

вимог на кожній  таких стадій. Саме тому вважаємо доцільним розглянути їх 

більш детально. 

Основний зміст стадії формування вимог - збір даних і аналіз об‘єкта, для 

підтримки функціонування якого передбачається створення ІС, аналіз існуючої 

інформаційної системи (включаючи вивчення інформаційних потоків, 

виявлення недоліків) і обґрунтування доцільності створення ІС. На цій стадії 

проводяться наступні підготовчі операції для формування вимог [52]: 

● вибір показників; 

● виявлення чинників, що обумовлюють доцільність створення; 

● виявлення вимог користувачів. 

На стадії «розроблення концепції ІС» здійснюється пошук шляхів 

задоволення вимог користувача на рівні концепції створюваної системи 

(структура, функції, програмно-технічна платформа, режими). 

На стадії «технічне завдання» розробляється технічне завдання (ТЗ) на ІС. 

Склад і зміст технічного завдання визначені в нормативних документах. 

Основою ТЗ є вимоги до створюваної системи. 
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На стадії «ескізний проект» проводиться опрацювання попередніх 

проектних рішень по системі і її частинам. Ця стадія може бути об‘єднана зі 

стадією технічний проект. 

На стадії «технічний проект» здійснюється розробка основних проектних 

рішень по системі і її частинам: визначення функціональної структури; вибір 

комплексу технічних засобів; вибір системи управління базами даних (СКБД) і 

проектування баз даних, вхідних і вихідних форм; розробка технології обробки 

інформації, що забезпечує виконання вимог, що пред‘являються до даних; 

розробка алгоритму і обробка даних при виконанні різних функцій. На цій 

стадії здійснюється розробка проектної документації на систему і її частини, 

необхідної для створення системи. 

На стадії «робоча документація» проводиться розробка програмних 

засобів системи, здійснюється адаптація придбаних програмних засобів, 

готується робоча документація, яка містить відомості, необхідні і достатні для 

набрання нею чинності і експлуатації ІС. 

Стадія «введення» в дію включає в себе виконання будівельно-

монтажних робіт, організаційну підготовку до введення ІС в дію, навчання 

персоналу, пусконалагоджувальні роботи, дослідну експлуатацію (з необхідною 

доопрацюванням ІС за її результатами), приймальні випробування. 

На стадії «супроводження ІС» здійснюється гарантійне та післягарантійне 

обслуговування АС, проводиться аналіз функціонування АС, виявляються 

відхилення експлуатаційних характеристик і встановлюються їх причини, 

вносяться необхідні зміни до документації [52].  

Отже, формування вимог до системи є процесом складним та 

трудомістким, але надзвичайно важливим оскільки ця процедура є 

визначальною для побудови та функціонування системи. Попри існування 

загальних вимог та рекомендацій щодо проектування систем важливо 

враховувати специфіку конкретно розроблюваної СЕКК, та встановлювати 

відповідні вимоги для неї. 
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2.2. Розробка математичної моделі функціонування системи 

управління СЕКК 

 

Системи управління СЕКК мають стандартизовані елементи та 

взаємозв‘язки між ними, тому процеси управління в них підлягають 

автоматизації. Оскільки основним елементом таких систем є інформація та 

інформаційні потоки, то виникає необхідність застосування інформаційних 

технологій при проектуванні систем управління. Застосування інформаційних 

технологій також включає використання математичного апарату для 

моделювання таких систем. Саме тому в сучасних системах управління СЕКК 

широко використовуються математичні моделі для вдосконалення та 

розширення можливостей управління. 

Математичні моделі будують на підставі встановлених дослідником 

законів та закономірностей, базуючись на теоріях та методах фундаментальних 

(фізика, математика, економіка й т. ін.) і прикладних наук (інформаційно-

вимірювальні системи, гідравліка, інформаційні технології та ін.). Математичні 

моделі можна згрупувати за допомогою трьох основних критеріїв [53]: 

1) поведінки моделей у часі; 

2) виду вхідної інформації, параметрам і виразам, які складають 

математичну модель; 

3) типу математичного апарату, що використовується. 

Щодо поведінки у часі, то залежно від цього критерію  математичні 

моделі бувають: 

● динамічними (час відіграє роль незалежної змінної й поведінка системи 

змінюється в часі); 

● статичними (поведінка системи не залежить від часу); 

● квазістатичними (поведінка системи змінюється від одного статичного 

стану до іншого залежно від зовнішнього впливу). 

Якщо елементи математичної моделі встановлені досить точно й 

поведінку системи можна визначити, то математична модель детермінована, в 
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протилежному випадку – стохастична. Якщо інформація й параметри є 

безперервними величинами, а математичні зв‘язки постійними, то математична 

модель безперервна, в протилежному випадку – дискретна [53]. 

Говорячи про математичний апарат моделей, то вони можуть мати лінійні 

і нелінійні складові та розглядатись, залежно від математичної проблеми, як 

наступні типи: 

● рівняння (алгебраїчні, диференціальні та ін.); 

● апроксимаційні задачі (інтерполяції, екстраполяції, числового 

інтегрування та диференціювання); 

● задачі оптимізації; 

● стохастичні задачі. 

Класифікація в будь-якій області знань надзвичайно важлива. Вона 

дозволяє узагальнити накопичений досвід, упорядкувати поняття предметної 

області. Не є виключенням у цьому значенні й математичне моделювання. 

Розуміння різних типів і видів моделей дозволяє мати ширший спектр 

застосовуваних дослідником інструментів для побудови як СЕКК загалом, так і 

підсистем їх управління. У таблиці 2.1 представлені види математичних 

моделей за різними ознаками класифікації [53]. 

 

Таблиця 2.1  

Математичні моделі та їх класифікація 

 
*Джерело: [49] 
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Аналітичні математичні моделі широко використовуються для опису 

таких процесів, як управління. Вони є явними математичними виразами 

вихідних параметрів як функцій від параметрів вхідних та внутрішніх. 

Аналітичне моделювання засновано на непрямому описі модельованого об‘єкту 

за допомогою набору математичних формул. Мова аналітичного опису містить 

наступні основні групи семантичних елементів: критерій (критерії), невідомі 

дані, математичні операції, обмеження. Найсуттєвіша характеристика 

аналітичних моделей полягає в тому, що модель не є структурно подібною 

об‘єкту моделювання. Під структурною подібністю тут розуміється однозначна 

відповідність елементів і зв‘язків моделі елементам і зв‘язкам об‘єкту 

моделювання.  

До аналітичних відносяться моделі, які побудовані на основі апарату 

математичного програмування, кореляційного, регресійного аналізу. 

Аналітичні моделі є ефективним інструментом для вирішення задач оптимізації 

процесів, які протікають у системах різної природи, а також оптимізації і 

обчислення характеристик самих систем [53].  

Важливим моментом є розмірність конкретної аналітичної моделі. Часто 

для реальних технічних систем (автоматичних ліній, комп‘ютерних систем) 

розмірність їх аналітичних моделей така велика, що отримання оптимального 

рішення виявляється дуже складним з обчислювальної точки зору. Для 

підвищення обчислювальної ефективності в цьому випадку використовують 

різні прийоми. Один з них пов‘язаний з розбиттям задачі великої розмірності на 

підзадачі меншої розмірності так, щоб автономні рішення підзадач в певній 

послідовності давали рішення основної задачі. При цьому виникають проблеми 

організації взаємодії підзадач, які не завжди виявляються простими. Інший 

прийом припускає зменшення точності обчислень, за рахунок чого вдається 

скоротити час вирішення задачі.  

Алгоритмічні математичні моделі виражають зв‘язки між вихідними 

параметрами і параметрами вхідними та внутрішніми у вигляді алгоритму. Ми 
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вважаємо доцільним використовувати декілька типів представлення моделей 

для більш точного і детального відображення системи управління СЕКК. 

Як зазначалось раніше, системою електронної контент-комерції 

називається набір процесів опрацювання комерційного контенту, а також 

пов‘язані з ним організаційні ресурси, такі як людські, технічні, інформаційні 

та фінансові, що забезпечують і розподіляють комерційний контент. 

Перспективність розроблення та впровадження СЕКК визначають такими 

факторами, як швидкі темпи поширення доступу до Інтернету, активний 

розвиток електронного бізнесу в цій галузі, розширення набору інформаційних 

товарів та послуг, зростання попиту на інформаційні товари та послуги, 

відсутність теоретичного обґрунтування методів опрацювання ІР, потреба в 

уніфікації програмних засобів опрацювання ІР та активний розвиток 

досліджень в галузі електронного бізнесу корпораціями Google, IBM, Microsoft 

Alfresco, Open Text, Oracle [54]. 

Існуючі системи для ведення електронного бізнесу через комп‘ютерні 

мережі не підтримують весь життєвий цикл контентного потоку та не 

вирішують основних проблем опрацювання ІР – формування та реалізації 

контенту, що видно в порівнянні особливостей систем електронної комерції 

(СЕК) та систем електронної контент-комерції (СЕКК) (Табл.2.2) [54, 55].  
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Таблиця 2.2 

Головні особливості СЕК та СЕКК 

 
Джерело: [34] 

 

Отже, за даними таблиці 2.2 можна зробити висновок про вищу 

функціональність СЕКК порівнно з СЕК. Застосування СЕКК дозволяє 

отримати більше можливостей та підвищити автоматизацію таких процесів як 
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виявлення дублікатів, управління процесами пошуку, форматування, 

збереження товару, та ін. 

Вихідною інформацією функціонування СЕКК є дані про призначення й 

умови роботи системи, які визначають основну мету моделювання СЕКК і 

дають змогу сформулювати вимоги до моделі системи S та моделей управління 

контентом. Модель СЕКК S = {X,C,V,H,Function,T,Y} – це множини величин, 

що описують загальне функціонування системи і утворюють підмножини, 

подані в табл.2.3.  

 

Таблиця 2.3 

Складові системи електронної контент-комерції 

 
Джерело: [14] 

 

Величини                є елементами підмножин, які містять 

детерміновані і стохастичні складові. Функціонування СЕКК описано функцією 

   (     )           (              ) [30],    (2.1) 

де    – це запити відвідувачів/користувачів до СЕКК. Згідно із Google 

Analytics    – це кількість відвідувань за період часу   , середній час 

знаходження на сайті (хв:c), показник відмовлень (%), досягнута мета; динаміка 

(%), кількість всього перегляду сторінок, кількість перегляду сторінок за одне 

відвідування; нові відвідування (%); абсолютно унікальні відвідувачі; джерело 

трафіка у % (пошукові системи, прямий трафік або інші сайти). Впливи 



63 
 

величин         , на    як результат роботи СЕКК є невідомими та 

недослідженими. 

При дослідженні систем управління СЕКК важливим є дослідження і 

розуміння поняття життєвого циклу контенту. Життєвий цикл контенту (англ. 

Сontent lifecycle) – це складний процес, який проходить контент під час 

управління через різні етапи публікації. Існуючі моделі життєвого циклу 

контенту не містять усіх етапів процесів опрацювання ІР: формування 

контенту, управління контентом та супроводу контенту. У даній роботі 

розробляючи математичну модель функціонування системи буде розглянуто 

етап управління контентом як основу системи управління контентом. Місце цієї 

підсистеми у загальній структурі СЕКК представлено на рис. 2.1. 

 

 

Рис.2.1. Класична та всеохоплююча структурна схема СЕКК 

 

З даної структурної схеми легко бачити взаємозв‘язок всіх елементів 

СЕКК. Зокрема підсистема управління має тісний зв‘язок з системами 

формування та супроводу контенту, а також включає у себе блок пошуку та 

кластеризації результатів. Завдання підсистеми управління контентом широкі і 
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різняться залежно від особливостей самої системи, та можуть включати у себе 

наступні: формування, ротація бази даних контенту і забезпечення доступу до 

неї; формування оперативних і ретроспективних баз даних; персоналізація 

роботи користувачів, збереження персональних запитів користувачів і джерел, 

ведення статистики роботи; забезпечення пошуку в базах даних; генерація 

вихідних форм; інформаційна взаємодія з іншими базами даних; формування ІР 

[30,53]. 

Формально процес управління контентом можна описати функцією 

вигляду  

            (           )     (2.2) 

де   *           + – множина ІР,  Management – оператор управління 

комерційним контентом,   *           + – множина комерційного контенту, 

  *           + – множина запитів користувачів,   *           + – час 

транзакцій управління контентом, множина комерційного контенту,    – 

множина умов управління контентом, тобто    *  (     )       

*  (     )+.  

Враховуючи різні підходи до поняття управління контентом та щодо 

функцій системи управління, різні науковці виділяють ряд особливостей, що 

властиві різним моделям управління контентом. Варто зазначити наявність 

певних особливостей управління саме комерційним контентом порівняно з 

іншими. На рис. 2.2 подана класифікація моделей управління комерційним 

контентом, що також може трактуватись як особливості його управління. 
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Рис. 2.2. Класифікація моделей управління комерційним контентом 

 

Ланде Д., [56] подає управління контентом представленням типу:  

   {{⋃   |(    )  (       )           ̅       
̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅}} (2.3) 

Такий підхід відображає управління контентом як процес адекватного 

відображення контенту на пошуковий запит користувача. Генерування сторінок 

за запитом реалізується відношенням: 

Модератор → редагування контенту → база даних → подання контенту 

→ ІР. 

Формальна модель етапу генерації сторінок за запитом подається як 

                                             (2.4) 

де   *           + – множина вхідних даних;   *           + – множина 

контенту;   *           + - множина сформованих сторінок;   

*           + – множина запитів; Presentation – оператор формування та 

подання сторінки; Edit – оператор редагування та модифікації контенту; 

  *           + – час транзакцій управління контентом; 

   *  (     )       *  (     )+ – множина умов управління контентом. 

Етап формування сторінок описано оператором вигляду 

 ( )       (            ),     (2.5) 

де Z – множина сформованих сторінок ІР; Edit – оператор редагування та 

модифікації контенту; C – множина контенту; Weight – вага блоку контенту; Н 

– множина умов управління контентом; T – час транзакцій управління 

контентом. 

Зважаючи на об‘єми інформації що генеруються і проводяться у світовій 

системі обміну даними, існує велика кількість підходів до їх групування, оцінки 

якості, актуальності, релевантності контенту пошуковим запитам. У даному 

дослідженні управління контентом буде здійснюватись на основі системи 

пошуку контенту та його відображення залежно від пошукових запитів, тобо 



66 
 

створення пошукового образу. Також пошук контенту може здійснюватись не 

лише всередині системи, а й відносно зовнішніх запитів. Тому для 

відображення контенту у пошукових системах доцільно використовувати 

хештеги. Таким чином розроблювана система має відповідати за релевантність 

контенту, як важливу функцію системи управління ЕКК. Цей процес 

забезпечуватиметься виконанням основного завдання, а саме – формування 

сукупності хештегів (ключових значень, що повторюються у процесах 

взаємодії) методами кластеризації, та створення пошукових образів контенту з 

використанням евристичного аналізу. Відповідна схема підсистеми управління 

набуває наступного вигляду (рис.2.3) .  

Хештег - ключове слово або декілька слів повідомлення, тег 

(неструктуроване ключове слово, що відноситься до частини інформації), який 

полегшує пошук тематичної (тегової) інформації по темі або змісту, в 

класичному вигляді починається з знаку решітки «#». 

 

Рис.2.3. Структурна схема підсистеми управління у СЕКК 

 

У поданій структурній підсистемі на вході розміщений блок «Новий 

контент», наповнення якого формується модераторами. Шлях управління 
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контентом починається на етапі надходження у базу даних нового контенту  з 

цього блоку. 

БД контенту містить такі дані (атрибути) контенту: дата входження, 

модератор (автор), власне контент, хештеги, пошуковий образ. Власне робота 

системи управління заключається у додаванні відомостей про пошуковий образ 

та хештеги у БД для кожного нового запису (кожної нової одиниі контенту). 

Після надходження нового контенту у БД, він автоматично 

відправляється на етап індексування. Цей етап передбачає: визначення 

загального обсягу слів (у заданому контенті), визначення «набору слів» 

(словосполучень) частота повторення яких найбільша, за умови їх відповідності 

мінімально допустимим порогам розмірності; визначення кількості графічних 

елементів та відео-елементів. 

До «наборів слів» (словосполучень) підбираються відповідні набори 

синонімів, що разом формують пошуковий образ контенту, який 

переправляється у БД контенту, у відповідну колонку «пошукові образи». 

Крок кластеризації відбувається паралельно крокові формування 

пошукових образів. У його основі лежить створення і заповнення таблиці 

кластерів індексованими даними (обсяг контенту, к-ть. відео та зображень, 

кількість ключових слів, та ін.). Кластеризація контенту необхідна для його 

поділу на групи, схожі між собою. Таким чином можна автоматизувати процес 

присвоєння хештегів контенту. 

Кластеризовані об‘єкти зберігаються і відповідній БД кластерів для 

подальшого проведення кластеризації, тобто віднесення нових об‘єктів до вже 

існуючих кластерів. Такий підхід дозволяє автоматизувати цей процес, але 

вимагає регулярного оновлення існуючих кластерів, особливо у випадку, коли 

додається контент, не схожий на всі попередні. 

Евристичний аналіз даних кластерної таблиці передбачає виконання умов 

типу «якщо … , то ..», в результаті чого підбирається оптимальний набір 

хештегів, що направляються до БД контенту (у групу хештегів), а 

проаналізовані кластерні дані у БД кластерів. Також до набору евристик 
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можуть додаватись додаткові правила, основані на таких показниках як 

наявність чи кількість відео, фото, довжина тексту. 

Враховуючи особливості контенту, такі як неоднорідність та 

міжпредметну належність, вважаємо за доцільне проводити кластерний аналіз 

на основі нечітких множин. Тобто використовувати метод нечітких с-середніх. 

Метод кластеризації нечітких с-середніх (з англ. Fuzzy c-means (FCM)) 

дозволяє кожній точці даних належати до кількох кластерів з різним ступенем 

членства. Він базується на мінімізації наступної цільової функції: 

   ∑ ∑    
 ‖     ‖

  
   

 
   ,     (2.6) 

де:  

D - кількість точок даних;  

N - кількість кластерів;  

m - показник матриці нечіткого розділу для управління ступенем 

нечіткого перекриття з m>1. Нечітке перекриття відноситься до того, наскільки 

нечіткими є межі між кластерами, тобто кількістю точок даних, які мають 

значне членство у більш ніж одному кластері; 

        -та точка даних; 

   - центр j- го скупчення. 

    - ступінь належності    до j-го кластера. Для даної точки даних    сума 

значень членства для всіх кластерів одна. 

Метод кластеризації нечітких с-середніх виконує наступні кроки під час 

кластеризації: 

1. Випадкове ініціалізування значення членства в кластері    . 

2. Розрахування центрів кластерів: 

   
∑    

   
 
   

∑    
  

   

,      (2.7) 

3. Оновлення     згідно до наступного: 

    
 

∑ (
‖     ‖

‖     ‖
)

 
   

 
   

,     (2.8) 
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4. Обчислення цільової функції,   . 

5. Повторювання кроків 2–4, доки    не покращиться менше, ніж 

заданий мінімальний поріг, або поки не закінчиться вказана максимальна 

кількість ітерацій. 

Отже, використовуючи такий підхід, на виході кластеризації будемо мати 

функції належності контенту до того чи іншого кластеру, що дозволить 

розширити кількість використовуваних хештегів для контенту, відповідно 

зручність його пошуку. 

 

2.3. Верифікація та валідація моделі управління ЕКК 

 

Використання математичних моделей у системах управління ЕКК 

виправдане лише у разі їх адекватності. У іншому ж випадку такі дії будуть 

невиправданими і можуть призвести до зворотного ефекту: погіршити 

функціонування самої системи, зашкодити виконанню її функцій, що в 

результаті може призвести до втрат, як фінансових, так і іміджевих. Тому 

особливу увагу варто приділити перевірці якості побудованої математичної 

моделі. Цей процес безпосередньо пов‘язаний з такими поняттями як точність 

та адекватність. 

Перевірити точність моделі (істинність) – означає визначити ступінь 

схожості отриманих в процесі моделювання результатів із заздалегідь 

встановленими реальними результатами об‘єкта, що досліджувались. Для 

характеристики точності моделі найбільш часто обчислюють середню відносну 

похибку. Щодо величини середньої відносної похибки, як правило, роблять такі 

висновки. Величина менше 5% свідчить про високий рівень точності, помилка 

до 15% вважається прийнятною [57]. 

Перевірити адекватність моделі - значить встановити, наскільки добре 

модель описує реальні процеси, що відбуваються в системі, наскільки якісно 

властивості моделі (функції, параметри, характеристики) відповідають 

властивостям модельованого об‘єкта. Адекватність математичної моделі – це її 
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здатність відображати задані властивості об‘єкта з похибкою, не більше 

заданої. При цьому адекватність моделі переважно спостерігається виключно в 

обмеженій області зміни зовнішніх параметрів, яка називається областю 

адекватності математичної моделі. Подібність моделі та оригіналу є 

невід‘ємною умовою адекватності моделювання [57]. 

 Найбільш поширеним способом перевірки моделей на адекватність є 

використання методів математичної статистики. Відповідно до статистичного 

підходу фактичне значення об‘єкта, що досліджується, можна представити як 

складову 

    ̂    ,  (2.9) 

де  ̂  – значення, що отримане в процесі моделювання; 

   – випадкова (залишкова) компонента. 

Отже, модель відповідає процесу, що досліджується, якщо комплексно 

буде оцінена якість моделі з перевіркою точності та проведенням аналізу 

випадкової компоненти: 

1) математичне сподівання значень залишкового ряду близько чи дорівнює 

нулю; 

2) значення залишкового ряду випадкові; 

3) незалежні (визначається відсутність в залишковому ряді автокореляції за 

допомогою d-критерію Дарбіна-Уотсона); 

4) підпорядковані нормальному закону розподілу (застосування RS-

критерію). 

Виходячи із вище зазначених понять, можна стверджувати, що висока 

міра точності моделі не є гарантією того, що модель правильно відображає 

реальне середовище. Перевірка на точність моделі є лише першим етапом 

процедури дослідження адекватності, а отже завжди слід здійснювати, як 

перевірку точності моделі, так і її адекватність. 

Сутність всіх методів є однаковою, та полягає у перевірці висунутої 

гіпотези (в даному випадку - про адекватність моделі) на основі деяких 

статистичних критеріїв. При перевірці гіпотез методами математичної 
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статистики необхідно мати на увазі, що статистичні критерії не можуть довести 

жодної гіпотези - вони можуть лише вказати на відсутність спростування. 

В основі перевірки адекватності моделі для всіх методів лежить постулат, 

що значення залишкового ряду випадкові з нормальним законом розподілу. 

При коректному виконанні моделювання залишки повинні бути результатом 

випадкового розсіювання, а не домінуючою дією будь-якого 

неконтрольованого і некерованого впливу. Якщо ця умова виконується, то 

згідно центральної граничної теореми, при збільшенні числа дослідів, розподіл 

залишків буде підпорядковуватися закону Гаусса [57]. 

При порушенні нормальності ми позбавляємося можливості встановлення 

вірогідності, з якою справедливі ті або основні висловлювання [Єремєєв В.С., 

Рефатова С.Т. Теорія планування експерименту]. 

За наявності великого експериментального матеріалу (десятки 

паралельних дослідів) гіпотезу про нормальний розподіл можна перевірити 

стандартними статистичними тестами (наприклад, критерієм Хі-квадрат 

Пірсона). Якщо таких даних немає цей постулат приймається на віру. 

Як вже було сказано вище, способи перевірки моделі на адекватність 

близькі між собою по суті, а тому можна навести найбільш поширені з них: 

● за середніми значеннями відгуків моделі та системи. Перевіряється 

гіпотеза про близькість середнього значення спостережуваної змінної до 

середнього значення відгуку реальної системи; 

● за дисперсією відхилень відгуків моделі від середнього значення відгуків 

системи. Даний спосіб дозволяє підтвердити постулат, що дисперсія для 

вихідного чинника не залежить від абсолютної величини. Здійсненність цього 

постулату перевіряється за допомогою критеріїв однорідності дисперсій в 

різних точках факторного простору. Порушення цього постулату 

неприпустиме; 

● за максимальним значенням відносних відхилень відгуків моделі від 

відгуків системи. 
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Відповідно до вищесказаного всі відомі способи перевірки на 

адекватність є однаково прийнятними, а при застосуванні комплексного 

підходу можуть використовуватись різні статистичні гіпотези. Наприклад: 

Для перевірки моделі на адекватність слід виконати наступне: 

● оцінити точність; 

● перевірити гіпотезу за критерієм Пірсона про відповідність генеральної 

сукупності нормальному розподілу; 

● перевірити однорідність дисперсій залишків моделювання за допомогою 

спеціального критерію Кохрена. Дана перевірка дозволить доказати, що 

розсіювання залишків є випадковим, так як аналізовані вибірки мають 

однорідні дисперсії; 

● перевірити наявність «серіальної» кореляції залишків за критерієм 

Дарбіна-Уотсона. Це дозволить доказати незалежність значень залишкового 

ряду; 

● перевірити залишки моделювання на білий шум за допомогою критерію 

Бартлетта. Модель вважається адекватною тільки в тому випадку, коли 

залишкові відхилення є непрогнозованим тимчасовим рядом («білий шум»). 

● перевірити значимість моделі, тобто чи є дисперсія, обумовлена 

регресією, значимо більше дисперсії залишків за F-критерієм Фішера. Якщо 

при порівнянні дисперсій відтворюваності та залишкової дисперсії (дисперсії 

адекватності) перша є більшою – модель адекватна; застосування даної 

статистичної гіпотези базується на припущенні про нормальність розподілу 

випадкових величин. 

Отже, модель є адекватною за умови:  

1. У стандартизованих залишків відсутні яскраво виражені викиди, і вони 

розподілені по нормальному закону з однорідною дисперсією.  

2. Відсутні «серійні» кореляції залишків, які є білим шумом, а дисперсія, 

обумовлена регресією, значимо більше дисперсії залишків [57]. 

У таблиці 2.4 наведені критерії, які традиційно використовуються для 

оцінки адекватності математичних моделей. 
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Таблиця 2.4 

Критерії оцінки адекватності математичних моделей 

№ Назва Формула / умовні 

позначення 

Зміст критерію 

1 ESS - сума 

квадратів 

залишків 

моделювання 

    ∑ (    ̂ )
  

    , де 

    ̂  - фактичні та 

розрахункові значення 

залежної змінної. 

Близькість SSE до нуля 

свідчить про хороше 

наближення вихідних 

даних побудованою 

моделлю. 

2 Залишкова 

дисперсія 
     

 

   
∑ (      

 )  
   , 

де        
  - фактичні та 

розрахункові значення 

змінної; nкількість 

спостережень. 

Характеризує розкид 

значень залишків 

моделювання навколо 

лінії регресії. Чим 

меншим є цей розкид, 

тим кращою є модель. 

3 Стандартна 

похибка 

моделювання 

(SEE) 

    √
   

     
, де ESS - сума 

квадратів залишків 

моделювання; n - кількість 

спостережень; k - число 

незалежних змінних. 

SEE можна 

інтерпретувати як 

різновид середнього 

значення залишків 

моделювання або як 

середню похибку 

прогнозування значень 

залежної змінної. 

4 Коефіцієнт 

детермінації 
     

   

   
, де ESS - сума 

квадратів залишків 

моделювання;     
∑ (    )

  
    - сума 

квадратів відхилення 

фактичних значень залежної 

змінної від її середньої 

величини. 

Це частка дисперсії 

залежної змінної, яка 

«пояснюється» 

побудованою 

математичною моделлю, 

тобто тим складом 

незалежних змінних, що 

включені до відповідної 

моделі. Цей критерій 

розглядають як 

універсальну міру 

тісноти статистичної 

залежності однієї 

випадкової величини від 

певної кількості інших 

величин. 

5 Уточнений 

коефіцієнт 

детермінації 

    
    

   (   )

   (   )
, де n - 

кількість спостережень; m - 

число параметрів 

(незалежних змінних) 

Це значення коефіцієнту 

детермінації, 

скориговане з 

урахуванням числа 

ступенів свободи 
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моделі. вихідних даних до та 

після побудови 

математичної моделі. 

Близькі до одиниці 

значення цього критерію 

свідчать про хороше 

наближення вихідних 

даних відповідною 

моделлю. 

6 Середня 

похибка 

апроксимації 

  
 

 
∑ |

   ̂

 
|     , де  ̂, y - 

відповідно розрахункові та 

фактичні значення залежної 

змінної; n - кількість 

спостережень. 

Характеризує середнє 

відносне відхилення 

розрахункових значень 

залежної змінної від 

фактичних. Побудована 

математична модель 

вважається прийнятною, 

якщо значення (цього 

критерію) не перевищує 

10-12%. 

7 Mean Absolute 

Error (MAE) 
    

 

 
∑|   ̂|, де  ̂, y - 

відповідно розрахункові та 

фактичні значення залежної 

змінної; n - кількість 

спостережень. 

Чим меншою є величина 

MAE , тим більш точною 

вважається побудована 

математична модель. 

8 Інформаційний 

критерій Акаіке 
         (  )   

  

 
, де    - 

залишкова дисперсія 

моделювання; n - кількість 

спостережень; k - число 

параметрів або незалежних 

змінних моделі. 

«Винагороджує» 

математичну модель за 

точність наближення 

вихідних даних, але і 

«штрафує» за наявність 

зайвої кількості 

параметрів або 

незалежних змінних 

моделі. Вважається, що 

найкращою буде модель 

з найменшим значенням 

критерію AIC. 

9 Критерій 

Шварца (BIC) 
         (  )   

        

 
, де 

   - залишкова дисперсія 

моделювання; n – кількість 

спостережень; k - число 

параметрів або незалежних 

змінних моделі. 

Більшою мірою, ніж 

критерій AIC, 

«штрафує» математичні 

моделі за наявність в них 

зайвої кількості 

параметрів або 

незалежних змінних. 
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10 F-критерій 

Фішера 
  

    

   (     )
, де    - 

коефіцієнт детермінації 

математичної моделі; n - 

кількість спостережень; k - 

число параметрів 

(незалежних змінних) 

моделі. 

Використовується для 

порівняння дисперсій 

двох варіаційних рядів. 

Фактичне значення F-

критерію Фішера 

порівнюється з 

табличним значенням F 

табл. Якщо F факт. > F 

табл., то побудовану 

математичну модель слід 

вважати неадекватною. 

11 Корінь з 

середньої суми 

квадратів 

залишків 

моделювання 

(RSME) 

     √
   

   
, де ESS - 

сума квадратів залишків 

моделювання; n - кількість 

спостережень; m - число 

параметрів моделі. 

Близькі до нуля значення 

RSME означають 

хороше наближення 

вихідних даних 

побудованою моделлю. 

12 Критерій 

Стьюдента (t-

критерій) 

    
  √     

    
, де n - 

кількість спостережень; k - 

число параметрів 

(незалежних змінних) 

рівняння регресії;      - 

середнє квадратичне 

відхилення значення і-го 

параметру моделі;    - i-й 

параметр моделі. 

За допомогою t критерію 

з‘ясовують чи не є 

отримані значення 

параметрів моделі 

результатами дії 

випадкових причин. 

Оцінка значимості 

коефіцієнтів простої 

лінійної регресії, 

побудованих за 

сукупностями вихідних 

даних, у яких n 

13 Критерій 

ДарбинаУотсона 

(DWкритерій) 

    (   ), де p - 

коефіцієнт кореляції між 

квадратами залишків 

моделювання, визначеними 

для навчальної та 

перевірочної вибірок. 

Застосування критерію 

Дарбіна-Уотсона 

базується на порівнянні 

його розрахункової 

величини з 

теоретичними 

значеннями для заданої 

кількості спостережень, 

числа незалежних 

змінних моделі та рівня 

значущості похибки. 

14 Тест Чоy на 

стабільність 

моделі 

 (   )  
(           )  

     (     )
, де 

     та        - сума 

квадратів залишків 

За допомогою F-

критерію Фішера 

дозволяє перевірити, чи 

істотною є похибка 
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моделювання, визначена 

відповідно для вибірки, що 

включає дані за період Т та 

період Т+m. 

прогнозування значень 

залежної змінної на m 

майбутніх періодів часу. 

15 Критерій 

регулярності   ( )  
∑ (        ) 

   
   

∑ (     ) 
   

   

, де 

      – експериментальні 

значення залежної змінної, 

що належать до перевірочної 

послідовності ( В );    – 

значення залежної змінної, 

розраховані за відповідною 

моделлю;    - кількість 

експериментальних точок 

перевірочної послідовності. 

Цей критерій дозволяє 

перевірити, чи 

математична модель, 

побудована на 

навчальній 

послідовності, є 

достатньо стійкою. 

Багато алгоритмів 

побудови математичних 

моделей дозволяють 

отримати на навчальній 

послідовності 

розрахункові значення 

залежної змінної, дуже 

близькі до 

експериментальних, 

проте на перевірочній 

послідовності не завжди 

дають змогу отримати 

такий самий результат. 

16 Критерій 

мінімуму зсуву 
    

 

     
∑ (  

    
  )

     
    , 

де       , - розміри першої і 

другої підвибірок даних 

відповідно,   
     

   - значення 

прогнозу першої та другої 

моделі щодо всіх точок 

вибірок. 

Критерій мінімуму зсуву 

приймає значення 

близьке до нуля у 

випадку знаходження 

«істинної» моделі. Однак 

бувають випадки, коли 

цей критерій приймає 

нульове значення і для 

«неістинних» моделей. У 

цьому випадку вибірку 

експериментальних 

даних слід розбити на 

три, чотири і більше 

підвибірки, поки не буде 

побудована одна, 

незміщена модель, - вона 

і буде «істинною». 

*Джерело: [58] 
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З метою вибору їх мінімально необхідного складу, критерії адекватності 

моделей в залежності від певної ознаки, яку вони характеризують, умовно 

можуть бути розділені на три групи: 

1) критерії, що характеризують точність математичної моделі:    ,     , 

   ,   ,     
 ,  ,    ,     ,   ( ); 

2) критерії, що характеризують одночасно точність і складність моделі: 

   ,    ; 

3) критерії, що характеризують стійкість моделі, тобто можливість її 

застосування на нових даних:    . 

Як вже зазначалося, критерії адекватності математичних моделей, що 

входять до однієї і тієї ж групи, слід перевірити на «однорідність», тобто 

пересвідчитись, що вони не дублюють один одного за своїм змістом і 

співвідношенням числових значень одержаних для різних моделей [58]. 

При оцінці адекватності моделі як існуючої, так і проектованої системи 

реально може бути використана лише обмежена підмножина всіх можливих 

значень вхідних параметрів (робочого навантаження й зовнішнього 

середовища). У зв‘язку із цим для обґрунтування вірогідності одержуваних 

результатів моделювання велике значення має перевірка стійкості моделі. У 

теорії моделювання це поняття трактується в такий спосіб [59]. 

Стійкість моделі – це її здатність зберігати адекватність при дослідженні 

ефективності системи на всьому можливому діапазоні робочого навантаження, 

а також при внесенні змін у конфігурацію системи. 

Універсальної процедури перевірки стійкості моделі не існує. 

Розроблювач змушений вдаватися до методів «для даного випадку», частковим 

тестам і здоровому глузду. Часто буває корисна апостеріорна перевірка. Вона 

полягає в порівнянні результатів моделювання й результатів вимірів на системі 

після внесення в неї змін. Якщо результати моделювання прийнятні, 

упевненість у стійкості моделі зростає. 
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У загальному випадку можна стверджувати, що чим ближче структура 

моделі структурі системи й чим вище ступінь деталізації, тим більша стійкість 

моделі. 

Стійкість результатів моделювання може бути також оцінена методами 

математичної статистики. Для перевірки гіпотези про стійкість результатів 

може бути використаний критерій Уїлкоксона. Критерій Уїлкоксона служить 

для перевірки того, чи відносяться дві вибірки до однієї й тієї ж генеральної 

сукупності (тобто чи володіють вони тією самою статистичною ознакою). 

При статистичній оцінці стійкості моделі відповідна гіпотеза може бути 

сформульована в такий спосіб: при зміні вхідного (робочого) навантаження або 

структури імітаційної моделі закон розподілу результатів моделювання 

залишається незмінним [59]. 

Перевірку зазначеної гіпотези H проводять при таких вихідних даних: є 

дві вибірки   (       ) і   (       ), отримані для різних значень 

робочого навантаження; щодо законів розподілу X і Y ніяких припущень не 

робиться. 

Значення обох вибірок упорядковуються разом за зростанням. Потім 

аналізується взаємне розташування    й   . У випадку       говорять, що пари 

значень (     ) утворять інверсію. 

Наприклад, нехай для n = m = 3 після упорядкування вийшла така 

послідовність значень:                  ; тоді маємо інверсії: 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ). 

Підраховують повне число інверсій U. Якщо гіпотеза вірна, то U не 

повинне сильно відхилятися від свого математичного очікування M:  

  
   

 
.  (2.10) 

Від гіпотези відмовляються, якщо |   |      , де      визначають за 

таблицею для заданого рівня значущості. 

Високій ефективності роботи моделі, в першу чергу, сприяє адекватний 

вибір критеріїв оцінки якості кластеризації на різних етапах роботи моделі. 
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Дані критерії повинні враховувати як розташування об‘єктів в відповідних 

кластерах щодо відповідного центру мас, так і становище центроїдів 

відповідних кластерів по відношенню один до одного в різних кластеризаціях. 

В якому положення центроїда k-го кластера визначається як середнє значення 

ознак об‘єктів, що входять в даний кластер: 

   
 

  
∑    
  
   ,  (2.11) 

де    - число об‘єктів, що входять в k-й кластер,           - кількість 

ознак, що характеризують даний об‘єкт. 

Перша складова комплексного критерію заснована на припущенні, що в 

разі об‘єктивної кластеризації середнє значення сумарного зсуву центрів мас 

відповідних кластерів у різних кластеризацій має бути мінімальним: 

   (   )  √∑ (
 

 
∑ (  ( )    ( ))

  
   )

 
 
       ,  (2.12) 

де k - кількість кластерів в кластеризаціях. У разі нормалізації значення 

критерію формула (2.11) набуває вигляду:  

   (   )  √∑ (
∑ (  ( )   ( ))

  
   

∑ (  ( )   ( ))
  

   

)
 

 
       ,   (2.13) 

Друга складова комплексного критерію враховує різницю в характері 

розподілу кластерів і об‘єктів у відповідних кластерах в різних кластеризації. 

Відстань між об‘єктом і центроїдом кластера, в якому знаходиться об‘єкт, який 

визначається за формулою Евкліда: 

 (     )  √∑ (      )
  

   . (2.14) 

Тоді середня відстань від об‘єктів до центроїдів відповідних кластерів 

може бути розрахована наступним чином: 

   
 

 
∑ (

 

  
∑  (     )
  
   ) 

   ,  (2.15) 

де s =1,…, k – кількість кластерів,    – кількість об‘єктів у кластері s,   , - 

центроїд кластера s. 

Відстань між центроїдами кластерів визначимо як середню відстань від 

центроїда до центру множини об‘єктів досліджуваних даних: 
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∑  (    ̅)
 
     (2.16) 

Очевидно, що кластеризація буде більш якісною при більш щільному 

розташуванні об‘єктів всередині кластерів і більшій відстані між центроїдами 

кластерів щодо загального центру мас:  

               (2.17) 

Тоді відношення   
  

  
 може бути показником якості угрупування 

об‘єктів у відповідній кластеризації. Другу складову комплексного критерію 

корелевантності можна уявити як модуль різниці показника для різних 

кластеризації. У нормалізованому варіанті дана формула має вигляд: 

   (   )  
| ( )  ( )|

 ( )  ( )
  (2.18) 

Об‘єктивна кластеризація висвітлюється на підставі аналізу локальних 

мінімумів критеріїв (2.13) і (2.18) в процесі перебору всіх доступних 

кластеризацій. 

Отже, було досліджено методи оцінки аналізу адекватності моделі, та її 

відповідності процесу управління. Розглянуто критерії оцінки адекватності 

математичних моделей, завдяки поділенню на групи по точності, складності і 

стійкості. У даній роботі максимально коректно було використовуючи 

кластерний аналіз оцінки математичної моделі розкривати її ступінь 

адекватності. 
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РОЗДІЛ 3. 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-

КОМЕРЦІЇ 

 

3.1. Вивчення об’єкта дослідження за допомого розробленої моделі 

 

Розробка математичної моделі та її застосування дозволяють розширити 

коло можливостей СЕКК загалом та її підсистеми управління контентом 

зокрема. Заме застосування інформаційних технологій та застосування 

математичного інструментарію дозволяє системам такого типу працювати 

більш ефективно шляхом автоматизації процесів, що у свою чергу економить 

час та ресурси системи. Тому прикладне значення даного дослідження полягає 

у розробці схеми та алгоритму такої підсистеми управління контент-комерцією, 

що виконуватиме оптимізацію пошукових образів контенту та створюватиме 

набір таких хештегів, за допомогою яких даний контент легко буде знайти у 

межах як системи, так і в межах глобальної мережі Інтернет. 

Об'єктом даного дослідження є СЕКК, та як уже було сказано вище, 

підсистема управління контентом є однією з найбільш важливих її компонентів. 

Саме тому дослідження СЕКК як системи буде проводитись шляхом аналізу 

принципів дії підсистеми управління контент-комерцією, зокрема 

налагодження релевантності внутрішньосистемним пошуковим запитам та 

відображення контенту при глобальному пошуку. 

Говорячи про СЕКК як про системи з динамічним вмістом, що досить 

часто оновлюється, потребує роботи модераторів, весь життєвий цикл якого 

відбувається в мережі Інтернет та який може бути комерційно реалізований, то 

однією з таких систем можна вважати сучасні портали новин. Вони різняться 

обсягом цільової аудиторії та способами наповнення, також різним є спосіб 

подання інформації та кінцева мета. 

Тенденції динамічного розвитку мультимедійних мережевих технологій 

призвели до значних трансформаційних процесів у функціонуванні ЗМІ, їх 
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форматі та використовуваних медіаплатформах. Мережеві медіа, увібравши в 

себе значну кількість технологічних інновацій, значно розширили можливості 

власної комунікативності, адже на одній медійній платформі синтезували 

текстовий, аудіовізуальний, ілюстративний, інтерактивний контент і розвинули 

медіа тенденції глобалізації, демасифікації, конвергентності, диверсифікації та 

ін. Важливим результатом поступу комп‘ютерних мереж, веб-технологій, їх 

об‘єднання стала поява та виокремлення принципово нових видів медіа  — 

мережевих, зокрема  — новинних порталів [60]. Прикладами таких порталів є 

такі інформаційні сайти як news.meta.ua, www.ukr.net, www.unian.ua. Варто 

зазначити, що більшість таки порталів не створюють новини самостійно, а 

лише ретранслюють та дають список посилань на вже створений контент. У 

цьому є своя логіка, проте для пересічних громадян зазвичай немає потреби 

споживати так багато інформації, скільки подається на таких ресурсах. Їх 

перевагою є повне освітлення новин усіх регіонів та світу, усіх напрямків та 

тем, проте все більшого поширення набувають сайти, які використовують 

персоналізований підбір новин.  

Одним із прояву і прикладу персоналізованого підбору новин є створення 

та розвиток сайтів з локальними новинами, наприклад, регіону, області чи 

взагалі міста. Масштаб таких сайтів різниться залежно від обсягів територій, 

щодо яких викладаються новини, а також від різноманітності тематик, що 

піднімаються. Таким чином подібні ресурси мають вужчу специфіку, проте їм 

легше зрозуміти, які саме тем викликають більше зацікавлення їх читачами, а 

які – менше. 

Незалежно від обсягу та тематичної спрямованості сайту новин, гостра 

необхідність у створенні та використанні підсистеми управління контентом є у 

кожного з них. Успішно вибрані інструменти та налаштовані згідно вимог 

користувача, такі підсистеми дозволяють не лише залучити ширше коло 

аудиторії та підвищити якість контенту ресурсу, а й використовувати 

персоналізований підхід до кожного користувача на основі саме його інтересів 

та потреб. Ті ж сайти, які успішно користуються усіма можливостями 

http://www.ukr.net/
http://www.unian.ua/
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інформаційних технологій у процесах управління та супроводу контентом, 

можуть пропонувати свої послуги за окрему доплату. 

Відомі приклади таких систем як українських, так і закордонних ресурсів. 

Для прикладу, такі сайти як 20minut.ua, агентство «Інтерфакс-Україна», mind.ua 

є абсолютно інтернет-виданнями і пропонують доступ до деяких 

інформаційних ресурсів за окрему плату. Вартість підписки на такі сайти 

коштує 90-200 грн, що означає платоспроможну потребу суспільства у якісних 

інформаційних джерелах. Також такі тенденції відображають становлення і 

розвиток інформації як товару.  

Розвиток глобальних процесів стосується також СЕКК, зокрема новинних 

сайтів. Глобальний інформаційний вплив часто реалізується як агресивний, 

побудований на експансії, такий, що нівелює культурні відмінності в умовах 

глобальної взаємодії, а також породжує страх перед великим світом, страх 

втрати ідентичності та відсутність толерантності. Глобалізаційні процеси 

породжують низку нових особливостей, зокрема поширення масової культури, 

стандартизації, стереотипізації свідомості тощо [61]. 

Це, у свою чергу, призводить до зростання популярності локальних ІР, 

таких як регіональні телеканали, газети, інтернет-видання. Такі ресурси, 

системи зазвичай представлені у вигляді сайтів у мережі, адже саме в такий 

спосіб зручно і ефективно доносити інформацію до користувачів. Мережа стає 

потужним джерелом влади та наділяє кожного її члена потенціалом усієї 

мережі. Для локальних медіа це означає необхідність шукати ті мережі та 

вузли, які будуть посилювати її позиції та ресурси. Для пояснення парадоксу, 

що з посиленням глобалізації зростає попит на локальну специфіку, 

англійський соціолог Роланд Робертсон увів у науковий обіг термін 

«глокалізація». На думку багатьох дослідників, глобальні та локальні тенденції 

у підсумку взаємодоповнюють і взаємопроникають одна в одну, хоча в 

конкретних ситуаціях можуть входити в зіткнення [61]. 

Враховуючи вищесказане, для дослідження було взято матеріал сайту 

локальних новин www.rivnenews.com.ua. «Рівненські новини» – інформаційно-
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новинний портал, що представляє собою всебічне інтернет-видання з 

оперативними новинами, редакційними статтями і колонками колумністів. 

Політика ресурсу спрямована на своєчасне надання найсвіжіших новин, 

створення і підтримку найбільш зручного доступу до інформації, а також 

забезпечення можливості участі в проекті читачів. Основні рубрики порталу, 

розроблені відповідно до тематичної спрямованості, висвітлюють 

найрізноманітніші події, починаючи з локального напрямку – новини Рівного, 

Рівненщини, України та світу, і закінчуючи більш вузькою тематикою, такою, 

наприклад, як новини економіки та бізнесу і новини спорту. Незважаючи на те, 

що портал в першу чергу орієнтований на тих, хто проживає на Рівненщині, і 

хоче знайти максимум новинної інформації, не менш цікавим, корисним і 

пізнавальним буде відвідування порталу і для інших інтернет користувачів [62]. 

Побудова системи управління контентом сайту передбачає використання 

моделі, описаної вище. На основі даних сайту, а саме 116-ти новин, було 

застосовано апарат моделі. Метою дослідження було використати підсистему 

управління для покращення взаємодії користувачів з порталом у процесі 

пошуку інформації, у даному випадку новин (контенту), шляхом створення 

пошукових образів контенту та автоматизованого додавання хештегів.  

Хештегом користуються, щоб привернути увагу, організувати контент і 

просувати його. Вони потрібні для легкого пошуку своїх або чужих публікацій. 

Використання хештегів почалось у соцмережах з 2007го року, проте наразі 

широко використовуються і за їх межами. Їх вважають потужним інструментом 

для популяризації контенту та його просування.  

На вибраному сайті новин використовуються деякі теги, які відповідають 

вибраним темам новин, проте їх ефективність досить сумнівна. Так, для 

прикладу, до новини про погоду [63] додаються такі теги як «ВАЖЛИВО», 

«СИЛЬНИЙ ВІТЕР», «ТУМАН», «ШТОРМОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ». Можемо 

спостерігати повторення тем, їх «непошуковість» та нерелевантність 

результатів. Це легко перевірити за допомогою інструменту Google Trends 
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(рис.3.1). Адже, як відомо, пошук більшості інформації відбувається через 

пошукову систему Google. 

 

 

 

Рисунок 3.1. Статистика пошукових запитів термінів у пошуковій системі 

Google у Рівненські області за 12 місяців (за даними Google Trends) 

 

На рисунку вказано популярність пошукового терміна відносно найвищої 

точки на графіку для вказаного регіону та періоду часу. 100 – це пік 

популярності терміна. 50 означає, що популярність терміна вдвічі менша. 0 

означає, що було замало даних про цей термін. Як можна бачити, користувачі 

практично не використовували такі терміни як «сильний вітер» та «штормове 

попередження». Проте якби редакція об'єднала ці терміни в один («погода»), то 

відповідно цей контент був би більш релевантним популярним пошуковим 

запитам у відповідному регіоні з той же час (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Статистика пошукових запитів терміну «погода» у пошуковій системі 

Google у Рівненські області за 12 місяців (за даними Google Trends) 

 

Вищевказані недоліки сайту свідчать про необхідність розробки і 

впровадження підсистеми управління ЕКК. Враховуючи специфіку 

досліджуваного об‘єкта, при подальшому розгляді тематики будемо 

використовувати поняття «контент» у значенні «текст, що міститься у 

заголовку новини та текст власне новини, а також фото- та відеоматеріали, що 

розміщені як додаткова інформація щодо новини». Таким чином на вході 

досліджуваної підсистеми управління будемо мати інформацію. Також 

важливим є процес перетворення цієї інформації у самій системі та спосіб її 

взаємодії з кінцевим користувачем. Тому підсистему управління СЕКК можна 

вважати інформаційною системою. Відповідно етапи розробки такої системи 

будуть співпадати з етапами розробки ІС, описаними раніше. 

Першим етапом побудови ІС є формування вимог. Вимоги, які 

представляються до систем загалом описані вище  містять логічне пояснення, 

оскільки будь-яка система має володіти набором параметрів, таких як стійкість, 

безпека, надійність, тощо. На цьому етапі також проводиться відбір показників 

та чинників, що зумовлюють доцільність створення системи. Вищенаведений 

приклад використання тегів на сайті є підтвердженням необхідності створення 

підсистеми управління контентом даного сайту. 



87 
 

Щодо відбору показників, то такими можуть бути показники 

ефективності впровадження системи, що відобразяться у статистичних даних 

щодо відвідуваності та користування ресурсом. Також одним з таких 

показників може бути релевантність пошукових результатів пошуковим 

запитам при взаємодії користувачів з системою. 

Власне розроблення концепції задоволення цієї вимоги є другим етапом 

створення підсистеми управління. На цьому етапі передбачається деталізовано 

дослідити та перевірити на прикладі реальних даних функціонування системи, 

теоретично описаної раніше. Для проведення дослідження перш за все 

необхідно здійснити попередній аналіз тексту (проводиться у блоці 

«Індексування» - рис. 2.3). 

Відомим методом аналізу змісту текстової інформації є контент-аналіз. 

Застосування контент-аналізу тексту в СЕКК дає переваги для спрощення 

ведення е-бізнесу та вирішує низку проблем учасників бізнес-процесів. 

Зростання темпів виробництва контенту призводить до зниження загального 

рівня інформованості потенційного користувача, у контенті з‘являється 

інформаційний шум, підвищується нерелевантність контенту, відбувається його 

дублювання, ускладнюється процес пошуку в разі відбору контенту з різних 

джерел інформації [64].  

У силу екпоненційного зростання обсягу інформації в сучасному 

інтернет-просторі, виникає необхідність її групування, кластеризації та 

управління. Для узагальнення великих динамічних потоків контенту у роботі 

[64] запропоновано метод контент-моніторингу. Вхідною інформацією для 

контент-моніторингу є текст природною мовою як послідовність символів, 

вихідна інформація – це таблиці розділів, речень і лексем аналізованого тексту.  

Контент-моніторинг є програмним засобом автоматизації знаходження 

найважливіших складових у потоках контенту. Складовою контент-

моніторингу є контент-аналіз тексту, призначений для пошуку контенту в 

масиві даних за змістовими лінгвістичними одиницями. Застосування контент-

аналізу для моніторингу Інтернет-джерел даних дає змогу автоматизувати 
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процес виявлення найважливіших складових у потоках контенту під час 

відбору даних з цих джерел [64]. У даній роботі попередньо було наведено та 

визначено алгоритм контент аналізу, він включав у себе десять етапів 

покрокового проведення аналізу контенту на основі визначення критеріїв 

змістовних одиниць статистичних розрахунків, та інтерпретації результатів 

виконання алгоритму системою. Отже вважаємо за доцільне використовувати 

даний алгоритм, модифікований під вимоги поставленої задачі дослідження.  

Результатом першого етапу даного алгоритму є набір критеріїв для 

аналізу контенту. Такими критеріями є частота вживання переліку ключових 

слів, що найчастіше зустрічались серед публікацій порталу. Умовно ці слова 

можна згрупувати за такими темами як політика, кримінал, економіка, 

мистецтво та культура, COVID-19, спорт (табл..3.1). Варто зазначити, що 

остання тема набула популярності лише в останні 9 місяців, і практично не 

існує сайтів чи видань, які не торкалися б цієї тематики у публікаціях. 

Таблиця 3.1 

Перелік слів-критеріїв для контент-аналізу текстів 

Узагальнюючий термін Слова-критерії 

Політика Уряд, партія, політика 

(політичний/політична), адміністрація 

Кримінал Шахрайство, поліцейський, ДТП, 

рятувальник, кримінал, ДСНС, 

постраждалий, крадіжка (крадій) 

Економіка Бізнес, прожитковий (мінімум), 

соціальні (виплати), податки, 

підприємство, бюджет 

Мистецтво та культура Історія, мистецтво, культура, храм, 

музика, туризм 

COVID-19 Хворий, covid, карантин, коронавірус, 

лікарня, пацієнт 

Спорт Футбол, баскетбол, Верес, перемога, 

матч 

*Джерело: розроблено авторами  
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Враховуючи різноманітність типів вживання вищеподаних слів у тексті, 

виникає необхідність у автоматизованому морфологічному аналізі тексту. Адже 

очевидно, що у різних текстах, наприклад, економічного змісту, може 

вживатись слово у різних формах. До прикладу, у таблиці вказано слово 

«підприємство», яке у різних текстах може вживатись у різних числах 

відмінках: «підприємства», «підприємству», «підприємствам», тощо. Також 

можуть використовуватись похідні слова з тим же коренем, у тому ж прикладі: 

«підприємництво». Саме тому автоматизація аналізу може бути дещо 

ускладненою. 

Для вирішення цієї проблеми застосовують такі типи аналізу: 

Стеммінг (англ. stemming) – виокремлення основи: лісний, ліс, лісничий, 

ліса, лісистий → ліс або система, системний, систематизувати → систем. 

Приведення до словникової форми: лісного, лісному → лісний або ліса, 

лісів → ліс або танцюючий → танцювати. 

POS-tagging (part-of-speech): танцююче <V> в <PREP> повітрі <N> листя 

<N> 

Повна морфологічна інформація: танцююче <V, дієприкметник, 

недоконаний, теперішній час, однина, середній рід, називний відмінок> в 

<PREP> повітрі <N, середній рід, неістотний, однина, давальний відмінок> 

листя <N, середній рід, неістотний, однина, називний відмінок> [65]. 

Застосування цих типів аналізу має на меті вирішення однієї і тієї ж 

задачі, тому вибір методу залежить від специфіки дослідження. Тому було 

вибрано метод аналізу контенту, основою якого є стеммінг. 

 Результати стеммінгу подібні на знаходження кореня слова, але 

результат стеммінгу (стематизації) може відрізнятися від значення 

морфологічного кореня слова. Стеммінг застосовують в морфологічному 

аналізі та в інформаційному пошуку. Більішсть пошукових систем 

використовують стеммінг для процесу злиття, тобто об‘єднання слів у множини 

(синоніми), у яких збігаються форми після стематизації. Під час стеммінгу 
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слова активно, активний, активні зведені до форми активн. А слова голосно, 

голосувати, голосую, голосливий взагалі до кореня слова голос [65]. 

Варто зазначити, що жоден алгоритм не є досконалим. Так у алгоритмах 

стеммінгу поширені помилки двох типів. Першим типом є помилкове 

об‘єднання слів до однієї основи, тоді як насправді їх основи різні. Таку 

помилку називають надстеммінгом (англ. overstemming).  

Інша помилка має місце при протилежних обставинах: слова з однією 

основою помилково відносяться до різних групувань. Така помилка має назву  

недостеммінг (англ. understemming). Для уникнення такого типу помилок 

можна удосконалювати алгоритми, налаштовувати їх на особливості певної 

мови, тощо. Алгоритми стеммінгу намагаються мінімізувати подібні помилки, 

проте скорочення помилок одного типу може призвести до зростання помилок 

іншого [65]. 

На етапі 4 власне і проводиться застосування цього аналізу, а також 

пошук частоти появи тої чи іншої змістової одиниці. Варто зазначити, що 

список слів, наведений у табл. 3.1. не є вичерпним для усіх статей, що 

розміщуються на сайті. Саме тому перевірка частоти появи цих слів у тексті 

дозволяє розподілити контент на той, для якого можуть бути застосовані 

алгоритми автоматизації присвоєння хештегів, та той, який виступає 

аномалією, тому що не містить цих змістових одиниць, відповідно потребує 

застосування не кластеризації, а інших методів, наприклад, евристик або 

втручання модератора. 

Можлива ситуація, коли текст містить відносно багато повторень 

ключових слів, які належать до різних груп. У такому випадку неможливо 

встановити точну належність тексту до того чи іншого розділу, або ця 

процедура є ускладненою. Саме для цього використовується метод нечіткої 

кластеризації, який визначає не строгий розподіл об'єктів по кластерах, а 

належність того чи іншого об‘єкту, тобто контенту, до певного кластера. 

Використання цього методу для розподілу новин є доцільним та 

виправданим, оскільки іноді досить складно однозначно встановити чи 
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стосується новина більшою мірою тієї чи іншої теми. Саме тому використання 

методів математичного аналізу дозволить вирішити цю проблему.  

Особливо часто зустрічаються новини, які стосуються політичних діячів 

та економічних тем, або ж  встановлюється зв'язок теми COVID з усіма іншими. 

При використанні методу нечіткого кластерного аналізу є можливість 

застосовувати до таких новин хештеги обох тематик, що підвищило б  

популярність сайту та новини зокрема. 

Як було сказано, для дослідження використовувались дані, які пройшли 

попередню обробку і для кожного елемента (новини) було встановлено такі 

параметри: кількість фото, кількість відео, обсяг тексту (кількість знаків у 

тексті новини, без заголовка), а також частота появи кожного слова зі списку, 

поданого у табл. 3.1., визначена методом, що базується на схематизації. Для 

безпосередньо нечіткого кластерного аналізу використовувалась лише кількість 

повторень ключових слів по темах. 

Оскільки дані є співвимірними, то немає необхідності проводити 

нормалізацію. Отож, для проведення процедури нечіткої кластеризації 

використовувалась матриця розмірності  116×35. Це дані, які мають зберігатись 

у БД кластерів. 

Для проведення нечіткої кластеризації та ступеня визначення належності 

кожної новини до того чи іншого кластеру, використовувався програмний 

додаток MATLAB. 

MATLAB – одна з найстаріших, ретельно пророблених і провірених 

часом систем автоматизації математичних розрахунків, побудована на 

розширеному представленні і застосуванні матричних операцій. Звідси й пішла 

назва системи – MATrix LABoratory – матрична лабораторія. 

MATLAB поставляється як комплекс Matlab + Simulink + Toolbox + 

Blockset, де розділами системи Toolbox і Blockset корпорація MathWorks 

називає пакети розширення для систем Matlab і Simulink, відповідно. 

Однією із основних задач системи Matlab завжди було надання 

користувачам потужної мови програмування, орієнтованої на технічні і 
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математичні розрахунки і здатної перевершити можливості традиційних мов 

програмування, котрі багато років використовувались для реалізації чисельних 

методів. При цьому особлива увага приділялась як підвищенню швидкості 

обчислень, так і адаптації системи до розв‘язку самих різноманітних задач 

користувачів [66]. 

Серед сукупності запропонованих рішень та функцій, що надаються у 

академічному доступі безкоштовно на місяць, у ході даного дослідження 

використовувався Fuzzy Logic Toolbox. Він включає у себе ряд функцій та 

інструментів, серед яких функції, що призначені для багатьох загальних 

методів, включаючи нечітку кластеризацію та адаптивне нейрон-нечітке 

навчання. 

Для того, аби виконати процедуру нечіткої кластеризації у середовищі 

MATLAB використовувався метод нечіткої кластеризації c-середніх. Для цього 

у редакторі прописувався програмний код (наведений нижче) з використанням 

функції fcm: 

load dataGroups41.dat; 

 

data = dataGroups41; 

num_clust = 6; 

 

[center,U,obj_fcn] = FCM(data, num_clust); 

 

maxU = max(U); 

index = cell(num_clust,1); 

for i=1:num_clust 

 index{i} = find(U(i,:) == maxU); 

end 

 

Компіляція коду завантажує попередньо збережені у відповідному 

форматі дані, після чого записуються у змінну data. Також користувач 
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встановлює кількість кластерів (змінна num_clust). Основні дії над даними 

відбуваються безпосередньо у функції FCM (додаток Б). Наступний код 

класифікує кожну точку даних у кластер із найбільшим значення функції 

належності. У результаті в робочій області програми можна бачити такі таблиці 

(рис.3.2): 

 

 

Рисунок 3.2. Табличні результати виконання коду (нечіткої кластеризації) 

 

Як можна бачити на рисунку, результатом є матриця центроїдів (center) та 

таблиця U – результати належності кожного елементу до того чи іншого 

кластера. 

Варто зазначити, що процес кластеризації відбувається ітеративно, на 

кожному кроці перераховуючи значення центроїдів. Користувач може 

налаштувати цей процес змінивши деякі параметри функції FCM. 

 

Таблиця 3.2 

Змінні параметри функції FCM у середовищі MATLAB 

Параметр Пояснення 
Значення за 

замовчуванням 

Значення у 

дослідженні 

options(1) Показник для нечіткої матриці 

розділів, U, заданий як скаляр 

2 1,2 
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більше 1,0. Цей параметр контролює 

кількість нечітких перекриттів між 

кластерами, причому більші 

значення вказують на більший 

ступінь перекриття. 

options(2) Максимальна кількість ітерацій, 

вказаних як додатне ціле число. 

100 10000 

options(3) Мінімальне поліпшення цільової 

функції між двома послідовними 

ітераціями, що визначається як 

позитивний скаляр. 

1e-5 1e-5 

options(4) Прапор відображення інформації, що 

вказує, чи відображати значення 

цільової функції після кожної 

ітерації, зазначеної як одне з 

наступного: 

 

true - відображення цільової функції. 

 

false - не відображати цільову 

функцію. 

True True 

*Джерело: складено авторами на основі [67] 

 

За таких налаштувань функції та кількості кластерів програма дозволяє 

отримати нечіткий розподіл контенту на кластери, що дозволить застосовувати 

ті чи інші хештеги до контенту залежно від значення функції належності до 

того чи іншого кластеру. Для розуміння який кластер відповідає за які елементи 

необхідно дізнатись параметри центроїдів. 

Матриця центроїдів має порядок 6×116 (додаток В, кольором виділено 

максимальні значення). Так за результатами можна спостерігати, що 

максимальні значення центроїдів (координати його розташування в n-мірному 

просторі) не зовсім відповідають попередньому групуванню термінів. 

Вважаємо за доцільне проаналізувати кожен з них. 

Центроїд першого кластера (С1) серед найбільш близьких значень має ті, 

що відповідають словам «культура», «туризм», «історія». Дещо меншим, але 

достатньо великим є близькість до слова «адміністрація», яке помилково 
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відібралось до цього кластера. Тим не менше, із 6 слів, що попередньо були 

згруповані за терміном «мистецтво», найбільш впливовими є 4 з них, тому 

можна сказати, що точність віднесення слова до того чи іншого кластеру у 

даному випадку становить 66,67%. 

Центроїд кластеру С2 розташаваний у близькості до всіх слів, що 

належать групі «економіка», проте помилково близьким є слово «партія», що 

було віднесено до розділу «політика». Тому із 6 значень що мали б бути 

найвпливовішими, правильно розпізнані 5, тобто 83,33%. 

Відповідно для 3 кластеру мали б бути важливими слова з групи 

«політика», проте насправді центроїд цього кластеру є досить суперечливим 

для трактування, тому враховуючи це, йому присвоєно назву «Інше». 

За значеннями найважливіших слів для центроїда 4 кластеру можна 

вважати його відповідним до «COVID», оскільки 5 слів з цієї групи є найбільш 

впливовими, окрім «карантин». 

Найбільш близькими значеннями до центроїда п‗ятого кластеру (С5) є  4 

слова з набору «спорт», окрім слова «баскетбол». Помилково для цього 

кластеру відображається сильний зв'язок зі словом «економіка». Тому серед 5 

слів, що мали б входити до кластеру, найбільш сильні значення присвоєні 

методом належать 4 з них, тобто 80%. 

Щодо центроїду 6 кластеру, то найбільш впливовими значеннями є такі 

слова як «поліцейський» та «кримінал». Проте системою випадково присвоєно 

важливість ще таких слів як «карантин», «адміністрація», «лікарня». Відповідно 

з 8 слів, що належать до групи «кримінал», більша важливість у кластері 

належить лише 4. 

Наступним кроком є евристичний аналіз, що передбачає наявність 

сукупності правил типу «якщо…, то…». Такими правилами являються 

додавання хештегів у відповідне поле БД залежно від ступеня належності 

контенту до того чи іншого кластеру, а також додавання базових хештегів до 

кожної одиниці контенту. Сукупність таких правил подано у таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Евристичні правила 

Правило Хештеги 

Якщо ступінь належності до кластеру С1 більше 

0,2, то додаються наступні хештеги 

#культура #туризм #історія 

#мистецтво #culture #travel 

#history #art 

Якщо ступінь належності до кластеру С2 більше 

0,2, то додаються наступні хештеги 

#економіка #податки 

#бюджет #економікарівне 

#business 

Якщо ступінь належності до кластеру С4 більше 

0,2, то додаються наступні хештеги 

#covid-19 #коронавірус 

#пацієнт #хворий  

Якщо ступінь належності до кластеру С5 більше 

0,2, то додаються наступні хештеги 

#спорт #футбол #верес #sport  

Якщо ступінь належності до кластеру С6 більше 

0,2, то додаються наступні хештеги 

#кримінал #поліція #новини 

#police #патрульнаполіція 

#поліціяукраїни 

#національнаполіція 

Якщо кількість фото більше 3, то додаються 

наступні хештеги 

#фото #фотоновини 

Якщо наявне відео на сайті, то додаються 

наступні хештеги 

#відео 

До кожного контенту додаються такі хештеги: #rivnenews #новини #рівне 

#news #rivne 

*Джерело: складено авторами 

Отже, використовуючи нечітку кластеризацію та набір таких правил 

новини будуть більш популярними за рахунок використання хештегів, що 

також дозволить навігацію і пошук по сайту за більш детальними ключовими 

словами, тобто якість пошуку буде вищою. 
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Створення пошукових образів відбувається паралельно кластеризації та 

полягає у додаванні у БД контенту заповнених значень поля «пошуковий 

образ». Створення пошукового образу відрізняється від додавання хештегів 

тим, що є більш конкретизованим і орієнтованим на конкретну новину, а не тип 

новин. 

Так для створення пошукового образу використовуються індексовані 

тексти, на основі чого можна зробити висновок про те, які слова чи 

словосполучення зустрічаються найчастіше. При створенні пошукового образу 

таож можуть виникати ті ж труднощі, як от повторювання слова у різному часі, 

числі та відмінку. Саме тому для цієї задачі можуть використовуватись ті ж 

методи аналізу тексту, проте з іншими даними у результаті. 

Пошуковий образ має бути відносно невеликим, але достатньо точним. 

Для прикладу можна використовувати дані з Google Trends для того, аби знайти 

схожі пошукові запити і на їх основі встановити набір термінів, що мають 

використовуватись. Окрім цього, серед сервісів Google є достатньо таких, що 

виконують цю та подібну роботу. Також сервіси пропонують допомогу при 

налаштуванні пошукових образів та розширену статистику задня аналізу 

результатів їх впровадження. 

Отже, застосування підсистеми управління СЕКК на даних сайту 

rivnenews.com.ua забезпечило присвоєння релевантних хештегів для 60 одиниць 

контенту (51,72%), що був розпізнаний і кластеризований. Також було 

присвоєно хештеги фото- та відео-новинам та репортажам: 15 і 5 відповідно, з 

них 10 та 1 використовувалось лише ці хештеги. Очевидно, що за недостатності 

слів неможливо віднести той чи інший контент до певного кластеру, тому таку 

поведінку системи не вважатимемо помилковою Насправді ж помилково було 

присвоєно хештеги 12 об'єктам, що у відносному значенні становить 10,34%.  

Враховуючи вищесказане, можна підсумувати, що дослідження 

підсистеми управління СЕКК дає позитивні результати за допустимих похибок. 

Даний алгоритм може бути вдосконалений шляхом розширення ключових 

термінів, що застосовуються у процедур стемізації, а також налагодження 
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системи автоматичного підбору хештегів для «аномального» контенту, 

наприклад, для відео-матеріалів, де текстових даних недостатньо для 

кластеризації. 

 

3.2. Оцінка очікуваного ефекту від впровадження запропонованої моделі 

 

Робота з контентом є основою для будь-якого web-ресурсу, який 

орієнтований на споживачів, певну цільову аудиторію і має на меті виконання 

функцій та надання благ у формі інформаційних потоків. Як було сказано, будь-

який контент має три основні стадії розвитку залежно від підсистеми, що 

оперує з ним. Основними такими підсистемами СЕКК є підсистеми 

формування, управління та супроводу контенту. Впровадження кожної з цих 

підсистем та їх структура залежать не лише від типу контенту, з яким вони 

працюватимуть, а й від типу ресурсу та самої СЕКК, специфіки її роботи. 

У сучасних умовах попри високий попит на контент, що відповідав би 

вимогам споживача, таким як якість, відповідність, адекватність, релевантність, 

тощо, не всі СЕКК запровадили і мають усі три важливі підсистеми роботи з 

контентом. Таким чином ті СЕКК, які не використовують можливості сучасних 

ІТ у своїй діяльності, лишаються поза увагою споживачів, у той час як між 

СЕКК, що використовують у своїй роботі ці підсистеми іде конкурентна 

боротьба, в результаті якої послуги щодо надання ІР і далі підвищуються у ціні. 

Зважаючи на таку актуальність дослідження, питання щодо доцільності 

впровадження вищезгаданих підсистем у СЕКК лишається відкритим для 

деяких конкретних сайтів. Це зумовлюється рядом чинників, серед яких 

вартість розробки таких підсистем, вартість експлуатації та супроводу, 

кількість ресурсів, задіяних додатково, час і фінансові ресурси на 

відлагодження роботи цих підсистем та їх інтеграція з вже існуючими, якщо 

такі мали місце для конкретного сайту чи ресурсу. 
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Для того, аби вирішити це питання щодо доцільності впровадження таких 

систем можна використовувати ряд показників, основним серед яких є 

очікувана (або ж прогнозована) ефективність. Щодо оцінки ефективності 

загалом, то можна сказати про певну її суб‘єктивність, оскільки реакція різних 

індивідів на зміни може бути різною, залежно від їх вподобань, очікувань, 

психологічних аспектів, тощо. У такому випадку говорять про соціальний 

вплив внаслідок застосування моделей. Тоді виникає варіативність дій 

користувача щодо застосування чи відмови від нових можливостей, що 

дозволяє реалізовувати модель. Проте іноді моделі застосовуються таким 

чином, що користувач не має вибору. 

Як приклад, можна навести систему оновлення і розташування контенту в 

соцмережі Facebook. З 2009 року новини та дописи у стрічці відображаються не 

у порядку давності, а залежно від популярності публікації. Подальші 

вдосконалення алгоритму дали можливість обирати користувачу який саме 

контент буде відображатись вище інших, враховувати ступінь зв‘язку з тими чи 

іншими користувачами, ранжувати контент за тематикою, яка найбільш цікава 

конкретній особі-користувачеві. Система та алгоритми управління контентом 

вдосконалюються досі. Якщо говорити про їх ефективність, то варто зазначити 

відносно якої мети оцінюється результат. 

Після застосування вдосконалених алгоритмів Facebook відбулися деякі 

непередбачувані наслідки. У березні 2019 дослідження від компанії NewsWhip 

показало, що, у той час, як залученість в Facebook зростає на 50 % з року в рік, 

зміни в алгоритмі також збільшують чвари та образи в соцмережі, тому що 

вони сприяють просуванню дописів, які хвилюють людей. Водночас алгоритм 

почав відстежувати неякісний контент та фейкові новини з ненадійних джерел, 

які знали, як обдурити систему, щоб отримати якомога більше уваги 

користувачів [68]. Отже, говрячи про ефективність таких алгоритмів з точки 

зору компанії, то вона є доосить високою, враховуючи показники залуеності 

користувачв, проте з точки зору соціальних змін – все ж, суперечливою. 
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Саме тому про впровадженні нових елементів у СЕКК необхідно 

попередньо оцінити очікуваний ефект, а від так і доцільність нововведень. 

Оскільки попри інтуїтивну зрозумілість необхідності цих дій, лише методи 

економіко-математичного аналізу та прогнозування дозволяють зробити 

висновок з певним рівнем надійності. 

Впровадження моделей у СЕКК має вплив на діяльність і взаємодію 

користувачів з цією системою. Варто враховувати цей «людський фактор» і 

вплив моделювання на пізнавальну і продуктивну діяльність кожного окремого 

індивіда та суспільства в цілому. Саме тому говорять про наступні рівні 

застосування методу моделювання у людській діяльності (рис. 3.3) [69]. 

 

Рисунок 3.3. Застосування методу моделювання на різних рівнях людської 

діяльності 

 

Враховуючи специфіку досліджуваної тематики, можна говорити про 

місце підсистем управління СЕКК на другому рівні, оскільки відбувається 

взаємодія людини й технологій, що забезпечують певну організацію діяльності 

людини. Показники ефективності моделювання на цьому рівні також можуть 

характеризувати ступінь впровадження нових технічних засобів і технологій 
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виконання робіт. Оцінка отриманого ефекту може здійснюватись через 

проведення контрольованих експериментів і визначення питомих витрат 

ресурсів і часу до і після впровадження нових технологій [69]. 

Оцінювання ефективності запровадження підсистем СЕКК, втому числі 

підсистему управління, було проведено відомими науковцями Висоцькою В. А. 

та Чируном Л. В. Для дослідження використовувались дані 8 різних СЕКК типу 

«інтернет-газета» та «інтрнет-журнал». У ході дослідження було впроваджено 

різні варіації наявності/відсутності підсистем. Дослідження проводилось на 

основі 10 СЕКК. Так варіативність заключалась у наявності, відсутності чи 

частковому запровадженні тих чи інших підсистем. Результати роботи систем 

та параметри їх оцінювання наведені у табл. 3.4 [70] 

 

Таблиця 3.4 

Результати роботи систем за період часу з 10.2010 до 03.2014 р. 

 
*Джерело: [70] 
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Отже, за даними таблиці можна бачити, що різниця в показниках між 

системи є досить великою, що підтверджує сильний влив наявності/відсутності 

підсистем формування, управління та супроводу контенту на сайтах. Загалом 

можна зробити висновок, що показники СЕКК з підсистемами управління 

контентом є вищими, ніж за таких же умов – без них. 

Для прикладу можна проаналізувати 1 та 7 СЕКК: Фотогалерея 

Висоцьких (fotoghalereja-vysocjkykh.com) та Добрий ранок (dobryjranok.com). За 

однакового часткового застосування підсистем формування та супроводу, 

системи різнились наявністю та відсутністю підсистеми управління контентом. 

Особливо яскраво це відображається у відсотку унікальності коненту, часу, що 

користувачі проводять на сайті, а також у показниках конверсії, тобто 

відношення користувачів, які виконали певні трансакції до загальної кількості 

відвідувачів. Це той показник, завдяки якому може вимірюватись вартість 

реклами чи підписки на сайт. 

Дані, подані у табл..3.4 подано згідно з Google Analytics. Сервіс ведення 

статистики відвідувань ІР дає змогу оцінити збільшення обсягів продажу 

комерційного контенту за прямо пропорційною залежністю збільшення 

кількості відвідувань ІР, кількості постійних користувачів, перспективності 

маркетингових заходів [70]. Автори дійшли висновку, що наявність підсистем 

формування, управління та супроводу комерційного контенту у СЕКК сприяє 

підвищенню ключових показників статистики ІР.  

Так обсяги реалізації комерційного контенту постійному користувачу 

збільшуються на 9 %. Збільшення активного залучення унікальних відвідувачів, 

потенційних користувачів та розширення меж цільової та регіональної 

аудиторії відбувається на 11 %. Щодо взаємодії користувачів з сайтом, то 

відсоток переглянутих сторінок збільшується на 12 %, а часу, що проводять 

користувачі в межах ресурсу – на 7 %.  

Варто зазначити, що такий ефект був досягнутий певний час тому, відтак 

з розвитком сучасних технологій, в тому числі Інтернету, можна говорити про 

фактично більший ефект від повторення експерименту [70]. Проте сучасні 
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наукові розвідки стосуються в основному управління документообігом, тому 

будемо використовувати наявні дані. 

Говорячи про досліджуваний ресурс [62] можна зазначити 

нерівномірність діяльності у часі на основі пошукового трафіку. Так за даними 

[71] пошуковий трафік за останні 6 місяців (станом на 1 листопада 2020 р) мав 

наступний вигляд: 

 

Рисунок 3.3. Динаміка трафіку сайту за червень-листопад 2020 р 

 

Отже, можна бачити дещо зниження трафіку з 202 010 у червні до 123 471 

відвідувачів у жовтні, та знову його підвищення до 178 396 у листопаді. Якщо 

порівняти таку динаміку з показниками конкурентів, то серед 3х головних 

конкурентів сайту – rivnepost.rv.ua, rivne.media, charivne.info, у двох останніх 

спостерігався значний приріст трафіку у вересні-жовтні, що може бути 

пов‘язано з проведенням місцевих виборів. Таким чином сайти могли 

оптимізувати свою роботу і управлянні контентом у такий спосіб, щоб залучити 

максимум трафіку враховуючи запити споживачів та надаючи їм якісну та 

релевантну інформацію, ефективно управляючи контентом. 

За даними сайту [72] орієнтовна вартість трафіку, який отримає 

аналізований веб-сайт, орієнтуючись на кожне виявлене ключове слово, 

виражене в еквіваленті цін Google Ads у жовтні становила 4 633,1$, проте у 

листопаді зменшилась до 1 033,8$. Застосування підсистеми управління 

контентом СЕКК по-перше, дозволило б пропонувати користувачам 
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релевантний контент, наприклад, на основі переглянутих новин, аби збільшити 

час перебування на сайті. А по-друге, збільшити обсяги реалізації на 9%, тобто 

отримати 4 633$ + 9% = 5 050,08$ у жовтні та 1 033,8$ + 9% = 1126,84$ у 

листопаді, за незмінних умов.  

Використовуючи такий підхід на основі даних сайту [71] можна 

розрахувати ефективність впровадження підсистеми управління на основі 

трафіку у досліджуваній СЕКК (табл..3.) 

Таблиця 3.5 

Оцінка ефективності запровадження підсистеми управління СЕКК 

(www.rivnenews.com.ua) за червень листопад 2020 р 

 

червень липень серпень вересень жовтень листопад 

Трафік 202 010 190 147 174 095 149 790 123 471 178 396 

+11% 224 231 211 063 193 245 166 267 137 053 198 020 

*Джерело: розраховано авторами на основі даних [71] 

 

Отже, можна зробити висновок, що застосування підсистеми управління 

СЕКК є виправданим та матиме позитивний вплив на трафік ресурсу. А це, у 

свою чергу, збільшить не лише привабливість сайту для рекламодавців, а й 

дозволить ресурсу підняти імідж та набути більшої популярності. І все це 

завдяки підвищенню релевантності контенту пошуковим запитам та трендовим 

тегам. 

Використовуючи ті ж наукові здобутки В.А. Висоцької та Л.В. Чируна, 

ефективність впровадження підсистеми управління контентом також 

впливатиме на взаємодію користувача з ресурсом. Тобто якщо наразі 

користувач у середньому проводить 1 хв на сайті, то цей показник змінився б 

на 1,07 хв. Це навіть більше, ніж у деяких конкурентів (rivnepost.rv.ua, 

www.0362.ua). Також кількість переглянутих сторінок зросла б на 12% і 

становила б 1,353+12% = 1,515.  

http://www.rivnenews.com.ua/
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Ми вважаємо, що це мінімальні показники зростання, оскільки правильно 

сформована і спроектована підсистема управління контентом СЕКК відкриває 

значно більше можливостей для власників ресурсів, підвищуючи конверсію, а 

також для користувачів, надаючи актуальні та релевантні результати пошуку. 

Отже, враховуючи вищесказане можна вважати доцільним та ефективним 

впровадження підсистеми управління контентом СЕКК для ІР rivnenews.com.ua. 

Забезпечення релевантності контенту, що виконує ця підсистема, може 

проявлятись не лише у вигляді результатів пошукових запитів або ключових 

слів у пошукових системах. Також цей механізм з певними модифікаціями 

може бути застосований для персоналізації пропонованих новин, аби 

підвищити персоналізацію для користувача на основі його інтересів і 

попередніх пошукових запитів. Такі алгоритми вимагатимуть додаткових 

ресурсів, проте наразі вважаємо за доцільне рекомендувати впровадження 

підсистеми управління контентом, ефективність якої було продемонстровано 

вище. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі розкрито сутність та підходи до визначення поняття електронної 

контент комерції. Виділена мінливість підходів, та часткова кореляція розвитку 

мережі Інтернет на межі можливостей апарату контент-комерції. 

Проаналізовано термінологію та представлено класифікацію систем 

електронної контент-комерції для визначення їхніх характерних 

закономірностей, тенденцій, процесів проектування та моделювання. 

Виокремлено недоліки законодавства з точки зору втрачених можливостей 

інтернаціональної контент-комерції, а також небезпек, що чекають 

вітчизняного підприємця у його повсякденних починаннях у сфері 

електронного контенту. Умовно поділено покупців для опису їх характеру і 

впливу на ринок контент-комерції, з виокремленням їх потреб. Поділено сферу 

електронної контент-комерції на рівні та способи взаємодії. Виокремлено 

сувокупність операцій, що формують характерні риси електронної контент-

комерції, та дозволяють порівняти її з традиційною комерцією. 

Проведено аналіз історії розвитку контент-комерції, та сучасного її стану. 

Розкрито питання глобалізації двадцятого століття, причастності контент-

комерції до отриманих конкурентних переваг суб‘єктів господарювання, що 

першими оцінили можливості глобальної мережі. Розкритий факт розкриття 

нових ринків діяльності для фірм і компаній, що впроваджують інструменти 

електронного бізнесу. Згадано про належність Е як найбільш розвиненої 

складової частини електронного бізнесу. Проаналізовано симетричність 

еволюції систем ЕК на фоні розвитку комп‘ютерних мереж. Виокремлено 

найбільш розвинені напрямки ЕК в Україні (B2B, B2C), та моделі що активно 

активізуються протягом останніх 8 років (C2C, B2G, C2G). Розкриті шляхи 

розвитку міжнародного права щодо регулювання ЕК. Вказані основні кроки, що 

були впроваджені владою для врегулювання питань функціонування ЕК. 

Розкрито структуру та зв‘язки системи електронної контент-комерції. 

Вказано проблематику проектування, створення, впровадження та супроводу 



107 
 

систем електронної контент-комерції є актуальною з огляду на такі фактори, як 

активний розвиток досліджень в галузі е-бізнесу, відсутність теоретичного 

обґрунтування стандартизованих методів, та потреба в уніфікації програмних 

засобів опрацювання ІР. Висвітлені особливості процесу опрацювання ІР у 

системах електронної контент-комерції, її формування, та супроводу. 

Проаналізовано функціонування системи електронної контент-комерції 

схемами зв‘язків основних компонентів цієї системи. Сформовано процеси 

автоматизованого формування, супроводу і управління контентом. Висвітлена 

результативність СЕКК з точки зору зменшення навантаження на роботу 

модератора, а також специфічні негативні чинники з боку формування 

комерційного контенту.  

Сформульовані вимоги до системи управління електронною контент-

комерцією. 

За допомогою економіко математичного інструментарію розроблено 

математичну модель управління електронною контент комерцією з виконанням 

перевірки її на адекватність. 

Проведено дослідження системи управління у сфері пошуку новин по 

хештегах за допомогою розробленої системи та програмного забезпечення на 

платформі «Матлаб». 

Оцінений очікуваний ефект від впровадження моделі, який показав 

перспективність роботи у цьому напрямку, та відсутність межі можливостей 

для удосконалення програмних продуктів у сфері нечіткої кластеризації 

контенту, необхідність інтегрування її у динамічні системи взаємодій з 

користувачами глобальної мережі, для можливості фонового автоматизованого 

нарощування коду, по прикладу Google пошук, перекладач, Вікіпедія, та інші. 
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Введення контенту 

Відбір контенту 

Успішне формування 

Формування контенту 

Виявлення ключових слів та 
тематичних понять 

Наявність ключових слів 

Виявлення дублювання контенту 

 

Відсутність дублювання 

Формування дайджестів 

Класифікація та рубрикація контенту 

 

Наявність тематичної 
рубрики 

Вибіркове поширення комерційного 
контенту 

Виведення контенту 

 

так 

так 

так 

Формування фільтрів нової 
рубрики 

Відсутність 

фільтрів для 

джерел рубрики 

Підбір нових джерел 
тематичного контенту 

Відсутність джерел 
для нової рубрики 

Наявність тематичних 

джерел 

Формування правил для нової 
рубрики 

Формування правил для 
нової рубрики 

так 

так 

так 

так 

ні 

ні 

ні 

ні 

ні ні 

ні 
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Додаток Б 

 

Програмний код функції FCM у середовищі MATLAB 

 

function [center, U, obj_fcn] = FCM(data, cluster_n, options) 

global h; 

  

if nargin ~= 2 && nargin ~= 3    

    error('Too many or too few input arguments!'); 

end 

  

data_n = size(data, 1);  

in_n = size(data, 2);    

default_options = [1.2;  

    10000;                

    1e-5;               

    1];                  

  

if nargin == 2, 

    options = default_options; 

 else        

    if length(options) < 4, 

        tmp = default_options; 

        tmp(1:length(options)) = options; 

        options = tmp; 

    end 

    

    nan_index = find(isnan(options)==1); 

    

    options(nan_index) = default_options(nan_index); 

    if options(1) <= 1,  

        error('The exponent should be greater than 1!'); 

    end 

end 

expo = options(1);           

max_iter = options(2);       

min_impro = options(3);      

display = options(4);        

  

obj_fcn = zeros(max_iter, 1);    

  

U = initfcm(cluster_n, data_n);      

  

for i = 1:max_iter, 

     

    

    [U, center, obj_fcn(i)] = stepfcm(data, U, cluster_n, expo); 

    if display,  
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        fprintf('FCM:Iteration count = %d, obj. fcn = %f\n', i, 

obj_fcn(i)); 

    end 

    if i > 1, 

        if abs(obj_fcn(i) - obj_fcn(i-1)) < min_impro,  

             

            set(h, 'visible', 'off'); 

            break; 

        end, 

    end 

     

end 

set(h, 'visible', 'off'); 

  

iter_n = i;  

obj_fcn(iter_n+1:max_iter) = []; 

  

  

  

function U = initfcm(cluster_n, data_n) 

  

U = rand(cluster_n, data_n); 

col_sum = sum(U); 

U = U./col_sum(ones(cluster_n, 1), :); 

  

  

function [U_new, center, obj_fcn] = stepfcm(data, U, cluster_n, 

expo) 

  

mf = U.^expo;       

center = mf*data./((ones(size(data, 2), 1) * sum(mf'))');  

dist = distfcm(center, data);       

obj_fcn = sum(sum((dist.^2).*mf));  

tmp = dist.^(-2/(expo-1));      

U_new = tmp./(ones(cluster_n, 1)*sum(tmp));   

  

  

  

function out = distfcm(center, data) 

  

out = zeros(size(center, 1), size(data, 1)); 

for k = 1:size(center, 1),  

    

    out(k, :) = sqrt(sum(((data-

ones(size(data,1),1)*center(k,:)).^2)',1)); 

end 
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Додаток В 

Таблиця центроїдів нечіткої кластеризації 

 

Кластер 

політика кримінал 

уряд парті політ адміністра шахрайств поліцейськ дтп 

С1 0,4597 0,0063 0,4668 1,3589 0,0000 0,0004 0,0000 

С2 0,0106 0,5543 0,1059 0,0354 0,0000 0,0125 0,0034 

С4 0,0149 0,0792 0,1121 0,0469 0,0000 0,0218 0,0075 

С4 0,0252 0,2612 0,1632 0,1731 0,0001 0,0575 0,4865 

С5 0,0050 0,0556 0,0391 0,0316 0,0000 0,0106 0,0060 

С6 0,0101 0,1217 0,0698 0,2572 0,1029 1,5288 0,1579 

Кластер 

кримінал ковід 

рятувальн кримін дснс постражд краді хвор covid 

С1 0,0001 0,0000 0,0000 0,0033 0,0000 0,0001 0,2029 

С2 0,0181 0,0011 0,0058 0,0212 0,0001 0,0022 0,0268 

С4 0,0316 0,0027 0,0104 0,0124 0,0001 2,4574 1,7717 

С4 0,4150 0,0353 0,1907 0,0771 0,0018 0,0217 0,0749 

С5 0,0262 0,0020 0,0088 0,0076 0,0001 0,0446 0,0148 

С6 0,0908 1,2157 0,0335 0,1131 0,2501 0,0077 0,0521 

Кластер 

ковід мистецтво 

карантин коронавір лікарн пацієнт істор мистецтв культур 

С1 0,2458 0,0001 0,0032 0,0001 4,1946 0,7378 6,1390 

С2 0,0859 0,0018 0,0142 0,0026 0,1556 0,0808 0,0295 

С4 0,1187 0,5638 0,6050 0,8332 0,1232 0,0991 0,1251 

С4 0,0992 0,0248 0,0907 0,0035 0,1411 0,0818 0,2152 

С5 0,0526 0,0016 0,0134 0,0022 0,0765 0,0597 0,0420 

С6 0,2988 0,0044 0,2056 0,0045 0,1035 0,1087 0,0987 

Кластер 

мистецтво економіка 

храм музик тури бізнес прожитков соціальн подат 

С1 0,0032 0,2298 4,8604 0,0007 0,0260 0,0341 0,0008 

С2 0,0857 0,0018 0,1272 0,2764 0,1661 0,4838 3,2310 

С4 0,0974 0,0095 0,1578 0,0631 0,0860 0,1361 0,0107 

С4 0,1180 0,0417 0,2226 0,0477 0,0481 0,0934 0,0580 

С5 0,1017 0,0035 0,1038 0,1480 0,0532 0,0864 0,0076 

С6 0,1268 0,0211 0,1381 0,0665 0,0619 0,1308 0,0704 

Кластер 

економіка спорт 

підприєм бюдже верес футбол баскетбол перемо матч 

С1 0,0013 0,0042 0,0000 0,0000 0,0012 0,2328 0,0006 

С2 0,5030 2,1882 0,0034 0,0009 0,0350 0,0188 0,0188 

С4 0,1101 0,0353 0,0991 0,0080 0,0391 0,0240 0,0239 

С4 0,0913 0,0571 0,0754 0,0506 0,0986 0,2372 0,1143 

С5 0,0514 0,0243 2,6699 0,5149 0,0994 0,5302 1,1876 

С6 0,1277 0,0484 0,0165 0,0108 0,0499 0,0435 0,0416 

 


