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Реферат 

У кваліфікаційній роботі магістра в рамках інформатизації 

підприємства було поставлено та виконано завдання розроблена 

інформаційно-аналітична підсистема для формування та ведення страхових 

договорів. 

Було розроблено систему, яка зможе надійно оперувати даними, за 

допомогою якої стане можливим вводити, змінювати, переглядати та 

видаляти записи. Також ними можна буде керувати та використовувати їх у 

необхідних розрахунках таким чином, щоб користувач не відчував 

незручності у роботі з базою даних.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що у ході 

виконання досліджено предметну область та реалізовано в програмному 

продукті MySQL, яка володіє всім необхідним для створення класичної бази 

даних. Дана СУБД є потужною, гнучкою та простою у використанні. За 

допомогою вбудованого контролю прав доступу можна з легкістю за 

необхідністю наділити кожного користувача бази даних тільки необхідними 

для нього правами доступу та обмежити його дії стосовно інших частин бази 

даних. 

Основний зміст роботи викладено на 88 сторінках. Робота містить 11 

таблиць, 10 рисунків, 40 літературних джерел. 

Ключові слова: база даних, інформаційні системи, база знань, 

страхування, договір стахування, моделювання. 

 

ABSTRACT 

In the qualification work of the master in the framework of informatization 

of the enterprise the task was set and the information-analytical subsystem for 

formation and conducting of insurance contracts is developed. 

A system has been developed that can reliably manipulate data, making it 

possible to enter, modify, view and delete records. They can also be managed and 

used in the necessary calculations so that the user does not feel uncomfortable 

working with the database. 
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The practical significance of the obtained results is that during the execution 

the subject area is researched and implemented in the software product MySQL, 

which has everything necessary to create a classic database. This database is 

powerful, flexible and easy to use. With built-in access control, you can easily 

grant each user of the database only the access rights they need and restrict their 

actions to other parts of the database. 

The main content of the work is set out on 88 pages. The work contains 11 

tables, 10 figures, 40 references. 

 Keywords: database, information systems, knowledge base, insurance, 

insurance contract, modeling. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Ринок страхових послуг є одним з невід'ємних 

елементів ринкової інфраструктури і фінансової системи будь-якої держави. 

Міжнародний досвід свідчить, що рівень розвитку економіки країни 

часто визначають за рівнем організації страхової справи, який ранжується по 

прибутковості (рентабельності), у багатьох країнах випереджає промисловий 

і банківський сектори. Крім того, в державах з розвиненою ринковою 

економікою страхування є важливим механізмом залучення в економіку 

інвестиційних ресурсів. Органи виконавчої влади здійснюють державне 

регулювання на ринку страхових послуг.На жаль, сучасний стан ринку 

страхових послуг України свідчить про те, що він недостатньо ефективно 

виконує свою роль в функціонуванні фінансової системи. За даними різних 

експертів, частка страхових платежів в Україні становить 44-55%, тоді як в 

Західній Європі і США цей вид послуг займає близько 60%, в Японії - 80%, в 

Великобританії - 70%, в світі в середньому - 58,3%. Загальний обсяг 

страхових послуг на фінансовому ринку України в останньому десятиліття за 

статистичними даними становить близько 1,96% світового обсягу і був 

менше в 30 разів порівняно з США, в 15 разів - з Німеччиною, в 5 разів - з 

Францією. 

Страхові компанії очікували завершення кризи і початку стійкого 

розвитку страхової галузі. Тривала економічний криза, нестабільність 

української валюти, пасивна позиція наглядового органу, а також ряд 

невирішених економічних проблем в державі загострили хворобу 

вітчизняного ринку страхових послуг.  

Таким чином, ринок страхових послуг відчуває ряд істотних перешкод 

на шляху подальшого розвитку: недосконалість нормативно-правової бази в 

страховій сфері; недостатність фінансових ресурсів для забезпечення 

довгострокових зобов'язань, перш за все в галузі страхування життя; 

примусовість обов'язкового медичного страхування за участю страховиків; 

чисельну кількість випадків шахрайства з боку страхових компаній, а також 

численні спроби їх ухилення від сплати податків; недостатня прозорість 



8 

 

фінансової звітності страхового сектора і відсутність якісної стратегічної 

інформації з боку держави. 

Інформаційне забезпечення страхової компанії є опорною точкою 

оптимізації трудовитрат персоналу. Інформаційне забезпечення являє собою 

сукупність єдиної системи класифікації і кодування інформації, уніфікованих 

систем документації, схем інформаційних потоків і в свою чергу становить 

основу для інформаційної системи страхування, яка є предметом 

проектування системи. 

Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи магістра є процес 

розробки та функціонування системи аналізу договорів страхової компанії.. 

Предметом дослідження є інформаційні технології, методи та моделі 

аналізу договорів страхової компанії. 

Метою даної кваліфікаційної роботи є аналіз і подальший розвиток 

методів, інформаційних технологій та моделей аналізу договорів страхової 

компанії, управління та організації роботи. 

Завданнями кваліфікаційної роботи магістра є: 

- аналіз страхової діяльності; 

- дослідити характеристики існуючих бізнес-процесів в страхуванні; 

- обґрунтувати основні функції і вимоги для розробки інформаційної 

системи в сфері автоматизації страхових договорів; 

- провести моделювання системи формування та аналізу договорів з 

використанням технології OLAP; 

- запропонувати та реалізувати підсистему формування та аналізу 

страхових договорів. 

Методи дослідження – теоретичним та методологічним підґрунтям для 

написання кваліфікаційної роботи стали праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених, що присвячені питанням інформатизації страхової діяльності і 

вимогам до управління та організації роботи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що у ході 

виконання досліджено предметну область та реалізовано в програмному 

продукті MySQL, яка володіє всім необхідним для створення класичної бази 
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даних. Дана СУБД є потужною, гнучкою та простою у використанні. За 

допомогою вбудованого контролю прав доступу можна з легкістю за 

необхідністю наділити кожного користувача бази даних тільки необхідними 

для нього правами доступу та обмежити його дії стосовно інших частин бази 

даних. 

Апробація результатів дослідження. За результатами кваліфікаційної 

роботи магістра опублікована стаття у Науковому журналі «Причорноморські 

економічні студії» 2020. – Вип.60. на тему: ―Викоритсання страхової 

аналітики в Україні‖. 
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РОЗДІЛ 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Аналіз страхової діяльності 
Роль страхування в життєдіяльності людини неоціненна. Страхування 

служить найбільш ефективним інструментом у разі втрати майна, фінансових 

втрат в бізнесі, значних медичних витрат при втраті здоров'я, в разі 

пошкодження автотранспортних засобів, забезпечення захисту торгівлі і 

промисловості і т.д. Таким чином, страхування є найбільш ефективним 

інструментом розвитку економіки і підтримки соціальної політики держави. 

Сучасний страховий ринок України існує і розвивається в рамках 

законодавства з урахуванням сформованих страхових інститутів, а його 

діяльність регулюється відповідною службою по фінансових ринках. 

Страхова галузь справедливо позиціонується як одна з ключових ланок 

фінансової системи країни, що підтверджується значною присутністю 

іноземного капіталу, високою перестрахувальною ємністю страхового ринку 

та усталеною системою законодавства, що регулює його розвиток. 

Однак, незважаючи на те, що роль і значення страхової галузі у 

фінансовій системі велике, а також на те, що в останні роки все більше 

зростає затребуваність страхових послуг, аналіз поточного стану і динаміки 

дозволяє виділити ряд істотних проблем, які є  бар'єрами на шляху 

подальшого ефективного розвитку ринку страхових послуг [3]. Дані 

проблеми вимагають детального розгляду і розробки оптимальних методів 

вирішення. Для обгрунтування поточного стану українського страхового 

ринку, необхідний аналіз його розвитку за попередній, досить тривалий 

період. При цьому в якості значущих показників, що демонструють розвиток 

/ стагнацію страхового ринку в цілому, слід виділити такі як [3]: 

частка страхових внесків у ВВП країни; 

страхові премії на душу населення; 

розмір страхових премій і їх динаміка; 
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структурні елементи страхового ринку, зміна структури за 

аналізований період. 

Страхування - одна з найдавніших категорій суспільних відносин. 

Зародившись у період розкладання первіснообщинного строю, вона 

поступово стала неодмінним супутником суспільного виробництва. 

Початковий зміст розглянутого поняття зв'язаний із словом «страх». 

Власники майна, вступаючи між собою у виробничі відношення, відчували 

страх за його цілість, за можливість знищення або втрати в зв'язку зі 

стихійними лихами, пожежами, грабежами й іншими непередбаченими 

небезпеками економічного життя [13]. 

Ризикований характер суспільного виробництва - головна причина 

занепокоєння кожного власника майна і товаровиробника за своє 

матеріальне благополуччя. На цьому ґрунті закономірно виникнула ідея 

відшкодування матеріального збитку шляхом солідарної його розкладки 

між зацікавленими власниками майна. Якби кожний окремо узятий власник 

спробував відшкодувати збиток за свій рахунок, то він був би змушений 

створювати матеріальні або грошові резерви, рівні по розмірі вартості свого 

майна, що природно, зруйновано. 

Тим часом життєвий досвід, заснований на багаторічних 

спостереженнях, дозволив зробити висновок про випадковий характер 

настання надзвичайних подій і нерівномірності нанесення збитку. Було 

замічено, що число зацікавлених господарств, часто бувають більше 

кількості постраждалих від різних небезпек. За таких умов солідарна 

розкладка збитку між зацікавленими господарствами помітно згладжує 

наслідку стихії й інших випадків.  

При цьому чим більша кількість господарств бере участь у розкладу 

збитку, тим менша частка засобів доводитися на частку одного учасника. 

Так виникнуло страхування, сутність якого складає солідарна замкнута 

розкладка збитку. 

Найбільше примітивною формою розкладу збитку було натуральне 

страхування. За рахунок запасів зерна, фуражу й інших однорідних, легко 
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ділених  продуктів, формованих шляхом подушних натуральних внесків, 

виявлялася матеріальна допомога окремим постраждалим селянським 

господарствам. Однак таке страхування обмежувалося природними 

рамками однорідності і подільності формованих із його допомогою 

натуральних запасів, тому в міру розвитку товарно-грошових відношень 

воно поступилося місцем страхуванню в грошовій формі. 

Розклад збитку в грошовій формі створювала широкі можливості 

насамперед для взаємного страхування, коли сума збитку відшкодовувалася 

його учасниками на солідарних початках або після кожного страхового 

випадку, або по закінченні господарського року. Взаємне страхування в 

умовах капіталізму стало закономірно переростати в самостійну галузь 

страхової справи. Якщо при взаємному страхуванні ще не формувався 

заздалегідь розрахований за допомогою теорії імовірності страховий фонд, 

то надалі ймовірний середній розмір можливого збитку, що доводиться на 

кожного учасника страхування, стала застосовуватися в якості основи 

страхових внесків для завчасного формування страхового фонду.  

В умовах сучасного господарства страхування перетворилося в 

загальний універсальний засіб страхового захисту усіх форм власності, 

прибутків і інших інтересів підприємств, організацій, фермерів, орендарів, 

громадян.  

Специфічні страхові відношення є об'єктом страхової науки. Ця наука 

висвітлює фундаментальні теорії страхування, що охоплюють розгляд її 

економічної сутності, функції, ролі і сфери застосування в сучасному 

господарстві. Вона вивчає зміст найважливішої страхової термінології, 

класифікацію страхування й організаційні принципи побудови системи 

страхових організацій, методику числення страхових тарифів; висвітлює 

найважливіші умови кожного виду страхування, методику визначення 

збитку і страхового відшкодування збитку, економічного аналізу і 

планування страхових операцій, питання перестрахування [13].  

Страхування - одна з трьох сфер фінансової системи. Страхування 

зв'язане з розподілом СОП і частини НБ. Для страхування в той же час 
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характерні економічні відношення тільки по перерозподілу прибутків і 

накопиченню, зв'язаних із відшкодуванням матеріальних і інших утрат. 

Таким чином, страхування пов'язане з наявним рухом грошової форми 

власності. Страховий випадок може і не наступити. Для страхування 

характерні всі ознаки фінансів, але воно має і свої відмінні ознаки [5]: 

1.  Виникають перерозподільні відносини, обумовлені наявністю 

страхового ризику як імовірності і можливості настання страхового 

випадку, здатного нанести матеріальний і інший збиток. 

2.  Для страхування характерні замкнуті перерозподільні відносини 

між його учасниками, зв'язані із солідарною розкладкою суми збитку 

одного або декількох суб'єктів на всіх суб'єктів, залучених у страхування.  

Це замкнутий розподіл заснований на імовірності того, що число 

постраждалих господарств звичайно менше числа учасників страхування. 

Як правило, число постраждалих повинно бути істотно менше числа 

застрахованих. Для організації замкнутого розподілу збитків створюється 

грошовий страховий фонд, сформований за рахунок внесків всіх учасників. 

Розмір страхового внеску представляє частку кожного з них у розподілі. 

Таким чином, чим ширше коло учасників, тим менше сума страхового 

внеску і вони більш доступні. Обов'язкове страхування втягує найбільше 

число учасників, отже менший страховий тариф і ризик настання 

страхового випадку. Страхування передбачає перерозподіл збитку в часі й у 

територіальному розрізі. Характерною рисою страхування є відносна 

безповоротність мобілізуючих засобів. 

У світовій практика існує 2 системи страхування [5]: 

1.  Система першого ризику - при настанні страхового випадку 

виплачується страхове відшкодування в межах страхової суми, на якій 

наполягає договір, але не більше суми збитку. 

2.  Система пропорційного ризику - виплачують тільки ту частину 

збитку, якою визначається страхове забезпечення.  

Функції страхування: 
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Перша функція – це формування спеціалізованого страхового фонду 

коштів  як плати за ризики, що беруть на свою відповідальність страхові 

компанії. Цей фонд може формуватися як в обов'язковому, так і в 

добровільному порядку. Держава, виходячи з економічної і соціальної 

обстановки, регулює розвиток страхової справи в країні. 

Функція формування спеціалізованого страхового фонду реалізується в 

системі запасних і резервних фондів, що забезпечують стабільність 

страхування, гарантію виплат і відшкодувань. Якщо в комерційних банках 

акумулювання засобів населення з метою, наприклад, грошових 

накопичень, має тільки ощадний початок, то страхування через функцію 

формування спеціалізованого страхового фонду несе ощадно-ризиковий 

початок. У моральному плані кожний учасник страхового процесу, 

наприклад при страхуванні життя, упевнений в одержанні матеріального 

забезпечення на випадок нещасної події і при завершенні терміна дії 

договору. При майновому страхуванні через функцію формування 

спеціалізованого страхового фонду не тільки вирішується проблема 

відшкодування вартості постраждалого майна в межах страхових сум і 

умов, обговорених договором страхування, але і створюються умови для 

матеріального відшкодування частини або повної вартості постраждалого 

майна [6]. 

Через функцію формування спеціалізованого страхового фонду 

вирішується проблема інвестицій тимчасово вільних засобів у банківській  

та інших комерційних структурах, вкладення коштів у нерухомість, 

придбання цінних паперів. З розвитком ринку в страхуванні незмінно буде 

удосконалюватися і розширюватися механізм використання тимчасово 

вільних коштів. Значення функції страхування як формування спеціальних 

страхових фондів буде зростати. 

Друга функція страхування - відшкодування збитку й особисте 

матеріальне забезпечення громадян. Право на відшкодування збитку в 

майні мають тільки фізичні і юридичні особи, що є учасниками формування 

страхового фонду. Відшкодування збитку через зазначену функцію 
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здійснюється фізичним або юридичним особами у рамках наявних 

договорів майнового страхування. Порядок відшкодування збитку 

визначається страховими компаніями виходячи з умов договорів 

страхування і регулюється державою (ліцензування страхової діяльності). 

За допомогою цієї функції одержує реалізацію об'єктивного характеру 

економічної необхідності страхового захисту. 

Третя функція страхування - попередження страхового випадку і 

мінімізація збитку – це широкий комплекс мір, у тому числі фінансування 

заходів щодо недопущення або зменшення негативних наслідків нещасних 

випадків, стихійних лих. Сюди ж відноситься правовий вплив на 

страхувальника, закріплений в умовах укладеного договору страхування й 

орієнтоване на його дбайливе відношення до застрахованого майна. Заходи 

страховика по попередженню страхового випадку і мінімізації збитку 

звуться превенцією. З метою реалізації цієї функції страховик утворить 

особливий грошовий фонд попереджувальних заходів. 

Специфіка страхової діяльності вимагає залучення до роботи в галузі  

великої кількості висококваліфікованих працівників, актуаріїв, брокерів, 

експертів, фінансистів, бухгалтерів, юристів, програмістів тощо, добре 

обізнаних з теорією і  передовою  технологією страхування. 

З утворенням недержавних страхових компаній (СК) виникла система 

страхування. Страховик (страхова компанія) виконує умови страхування і 

пропонує їх клієнтам (страхувальникам). Якщо клієнтів задовольняють 

умови договору, то вони підписують його і вносять відповідні страхові 

внески. Договір називається полісом. У разі виникнення страхового випадку 

страховик за договором сплачує страховку. 

Контроль за страховою діяльністю в Україні здійснює Комітет з нагляду 

за страховою діяльністю: видає ліцензії на надання видів страхових послуг; 

перевіряє, щоб страхові компанії діяли за законом; складає та друкує 

статистичну інформацію з діяльності страхових компаній на страховому 

ринку України; веде рейтинг страхових компаній. 
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Головним напрямком удосконалення обробки інформації у страхових 

компаніях нині є створення автоматизованої інформаційної системи, що 

базується на застосуванні економіко-математичних методів, засобів 

обчислювальної техніки і розвиненої мережі передавання даних. Нові 

можливості в роботі страхових компаній різноманітних рівнів управління, що 

зорієнтовані на автоматизовану технологію розв’язування задач, значною 

мірою виявляються там, де цим процесом охоплено більшість функцій і задач 

їх основної діяльності. Цим досягається підвищення рівня планової та 

аналітичної роботи, удосконалюються методи і способи ведення страхових 

операцій, форми обліку й звітності, прискорюється обробка різного роду 

звітних даних і, нарешті, підвищується обґрунтованість необхідних 

управлінських рішень [5]. 

Перспективи розвитку страхового ринку України досить складно 

передбачити, так як вони багато в чому залежать від стану економіки країни, 

рівня її розвитку, добробуту і страхової культури населення. 

Тому перспективи розвитку страхового ринку необхідно розглядати, 

виходячи з прийнятих документів. Посилаючись на вищесказане, можна 

вивести ряд перспектив, таких як [3]: 

- завдяки прийнятим документам зі страхування, своє розвиток 

отримають деякі види обов'язкового страхування. 

- розвиток ринку охоронних послуг посприяє розвитку приватних 

детективів і охоронців. 

- страхування особистого майна громадян і майна юридичних осіб. 

Не можна не відзначити, що страхова діяльність в Україні за останні 

роки зазнала значних змін. Свідченням цього є: поява нових видів 

страхування, збільшення кількості клієнтів страховиків, обсяги операцій на 

страховому ринку. На сьогоднішній день рівень страхування в Україні 

сильно відстає від рівня розвинених країн. Це пов'язано з тим, що темп 

розвитку страхової діяльності не залежить від кризи. 

З огляду на сказане основною метою створення автоматизованої 

інформаційної системи у страховій компанії є забезпечення такого рівня 
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управління діяльності компанії, за якого комплексно реалізуються такі 

завдання [8]: 

- проведення в задані терміни багатоваріантних розрахунків, пов’язаних 

із рухів договорів страхування; 

- автоматизація процесу обліку договорів за всіма видами страхування; 

- досягнення найвищих показників розвитку всіх видів майнового та 

особистого страхування; 

- прийняття оптимальних планових рішень щодо прибутків і видатків 

грошових коштів та отримання необхідного фактичного прибутку. 

Останнє положення найважливіше, оскільки страхові компанії є 

комерційними і функціонують на принципах повного господарського 

розрахунку. 

Отже, призначення автоматизованої інформаційної системи 

страхування полягає в забезпеченні збору, зберігання, обробки і передавання 

інформації на базі використання засобів обчислювальної техніки й зв’язку з 

урахуванням взаємодії рівнів управління та підрозділів страхових компаній 

між собою, з клієнтами, організаціями та автоматизованими інформаційними 

системами інших міністерств і відомств. 

Автоматизована інформаційна система страхування створюється 

безпосередньо у страхових компаніях і охоплює автоматизоване ведення сіх 

страхових операцій. Склад і структура АІС в різних страхових компаніях 

різні. Організаційно система являє собою сукупність АІС адміністративно-

територіальних ланок, об’єднаних загальною методологією задач, що 

вирішуються, єдиною інформаційною базою і технологією обробки 

документів. Водночас різноманітність функціональних задач, що 

вирішуються в районних інспекціях страхової компанії і центральних ланках 

(обласних Дирекціях і головному Правлінні страхової компанії), вимагає 

різного підходу до побудови в їхній структурі відповідних автоматизованих 

інформаційних систем. Щоб забезпечити відповідне виконання функцій 

автоматизованих інформаційних систем на різних рівнях страхової компанії, 



18 

 

потрібно поділити цю систему на два підрівні – АІС обласного й 

центрального рівня та АІС районної інспекції [16]. 

 

1.2. Автоматизація та характеристика існуючих бізнес-процесів в 
страхуванні 

Для успішного функціонування сучасного підприємства є 

автоматизація його бізнес-процесів. На сьогоднішній день український ринок 

страхових послуг характеризується низькими фінансовими можливостями 

страхових компанії з розміщення великих страхових ризиків. Дана тенденція 

обумовлена недостатнім розміром статутного капіталу, великого числа 

засновників, недостатнім розміром страхових резервом, не точною 

методологією розрахунку тарифів по нестандартних страхових ризиках, часті 

помилки при оцінці страхових ризиків, неналежне управління ризиками, а 

також некоректна оцінка підлягає відшкодуванню збитку [18]. 

Автоматизація роботи страхових компаній пов'язана з контролем 

роботи торгових точок з офісу. Для максимально ефективної роботи 

підприємства, необхідно частково або повністю (якщо це можливо) 

автоматизувати діяльність організації.  

Автоматизація страхового обліку - процес автоматизації бізнес-

процесів страхових компаній, який дозволяє підвищити 

конкурентоспроможність компанії, за рахунок підняття рівня ефективності 

продажів страхових послуг, поліпшити якість обслуговування клієнтів, 

скоротити витрати і витрати. 

Автоматизувати можливо фронт-офіс і бек-офіс, систему управління 

договорами прямого страхування і перестрахування, створити систему 

андеррайтингу, взаємовідношення з клієнтами. 

При автоматизації взаємодії з клієнтами можна удосконалити роботу 

call-центру, підтримувати процес продажів страхових послуг. Без аналізу 

клієнтських запитів неможливий розвиток компанії, в зв'язку з цим можливо 

віддати автоматизовану систему управління маркетинговими даними, обліку 

процесів, що відбуваються в страхової компанії, введення 
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загальногосподарського і податкового обліку, використання бюджетування і 

казначейства, розрахунку страхових і технічних резервів. 

Процес автоматизації страхової діяльності при впровадженні нового 

програмного забезпечення або нових бізнес-процесів може мати позитивний 

результат, тільки при хорошому знанні предметної області, використанні в 

роботі накопиченого досвіду і передових технологій, співробітниками 

компанії здійснює впровадження. 

При зберіганні інформації в електронному вигляді існуючі методи 

забезпечення безпеки зберігання інформації, дублювання інформації робить 

таке зберігання на електронних носіях абсолютно надійним способом 

забезпечення цілісності зберігання даних. грамотна система маркетингу і 

просування, спрямована на розширення клієнтської бази, є запорукою 

успішної роботи страхової компанії і її подальшого активного розвитку [6]. 

Автоматизація діяльності страхової компанії на сьогоднішній день йде 

окремо для обліку страхової роботи і бухгалтерії. 

Бухгалтерська ж частина вважалася більш важливою, складною. Як 

правило, саме в цю сферу впроваджувалися останні версії програмних 

засобів. Але після введення Положення про формування страхових резервів 

«урівняв» ці дві складові частини в діяльності страховоїкомпанії. Щоб 

розрахувати страхові резерви, потрібно мати інформацію про платежі, що 

надійшли за договорами страхування і відомості про укладені договорах, 

терміни виконання і дії.  

Для страхових компаній з сотнями укладених договорів за день подібні 

розрахунки ручним способом без допущення серйозних помилок, великих 

витрат за часом, будуть немислимими. Насправді, ринок програм для 

страхових компаній ще до кінця не склався. Але в цій області з'явилося 

досить багато розробок. Все більше керівників страхових компаній 

починають розуміти, що програмне забезпечення буде сприяти грамотній 

роботі співробітників. Така ситуація, що склалася, потреба переходу на більш 

високий цифровий рівень діловодства призвели до збільшеного інтересу до 

проблем автоматизації роботи страхової компанії. Але, незважаючи на 
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недосконалість законодавчої бази, щорічне зміни звітності, спірність 

більшості вказівок, що видаються, подібна діяльність добре формалізується. 

Тому, автоматизація функцій страхової компанії можлива. Найбільш 

традиційним шляхом буде адаптація бухгалтерського стандартного пакету, 

ведення діловодства в редакторі WINWORD. Але для обліку страхової 

діяльності існує необхідність створювати цілу безліч таблиць, документів. 

Основними властивостями автоматизованої інформаційної системи для 

страхових компаній є [26]: 

- використання системного підходу при створенні; 

- розвиток системи, динаміка; 

- вихідною продукцією ІС є інформація, на основі якої приймаються 

рішення або виробляється автоматичне виконання рутинних операцій; 

- інтуїтивно зрозуміла; 

- висока захищеність. 

Функції, які повинна виконувати створена інформаційна система [34]: 

- ведення великої клієнтської бази з можливістю зберігання 

найрізноманітнішої інформації по кожному клієнту страхової компанії; 

- автоматизація і облік видачі страхових полісів; 

- зберігання різної структури інформації; 

- налаштування, зберігання, виведення на друк різних звітів 

(Фінансовий, кількісний, якісний і ін.); 

- аналіз і прогнозування потоків інформації різних видів і типів, які 

прямують страховими компаніями; 

- ведення первинної документації з відображенням даних в обліку і 

висновком документів на друк; 

- налаштування і використання робочого столу відповідно до своїх 

потребам. 

Інформаційна система піддається впливу випадкових факторів таких як 

- помилки технічних пристроїв, помилки персоналу, хоча помилки, недоліки, 

пов'язані з людським фактором, за допомогою створеної інформаційної 
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системи практично всі зникають, тому що програма стійка до колізій і має 

ряд виключень для коректної роботи. 

Основною перевагою автоматизації є скорочення надмірності 

збережених даних, а отже, економія обсягу використовуваної пам'яті, 

зменшення витрат на багаторазові операції поновлення надлишкових копій і 

усунення можливості виникнення протиріч через зберігання в різних місцях 

відомостей про одне й те ж об'єкті, збільшення ступеня достовірності 

інформації і збільшення швидкості обробки інформації; зайва кількість 

внутрішніх проміжних документів, різних журналів, папок, заявок і т.д., 

повторне внесення однієї і тієї ж інформації в різні проміжні документи. 

Також значно скорочує час автоматичний пошук інформації, який 

проводиться зі спеціальних екранних форм, в яких вказуються параметри 

пошуку об'єкта [34]. 

Під автоматизованою системою розуміється система методів і способів 

збору, накопичення, зберігання, пошуку, обробки і захисту управлінської 

інформації на основі застосування розвиненого програмного забезпечення, 

засобів обчислювальної техніки і зв'язку, а також способів, за допомогою 

яких ця інформація надається користувачам. 

Застосування автоматизованих систем дозволило представити в 

формалізованому вигляді, придатному для практичного використання, 

концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду для 

реалізації та організації соціальних процесів. При цьому передбачається 

економія витрат праці, часу та інших матеріальних ресурсів, необхідних для 

здійснення цих процесів. Тому автоматизовані системи відіграють важливу 

стратегічну роль, яка постійно зростає. 

Це пояснюється рядом властивостей, властивих автоматизованим 

системам, які: дозволяють активізувати й ефективно використовувати 

інформаційні ресурси суспільства, що економить інші види ресурсів; 

реалізують найбільш важливі, інтелектуальні функції соціальних і 

економічних процесів; дозволяють оптимізувати і в багатьох випадках 

автоматизувати інформаційні процеси в період становлення інформаційного 
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суспільства; забезпечують інформаційну взаємодію людей, що сприяє 

поширенню масової інформації. 

Інформаційні системи швидко асимілюються культурою суспільства, 

знімають багато соціальних, побутові та виробничі проблеми, розширюють 

внутрішні та міжнародні економічні і культурні зв'язки, впливають на 

міграцію населення по планеті; займають центральне місце в процесі 

інтелектуалізації суспільства, в розвитку системи освіти, культури та нових 

(екранних) форм мистецтва, популяризації шедеврів світової культури та 

історії розвитку людства; грають ключову роль в процесах отримання, 

накопичення, поширення нових знань; дозволяють реалізувати методи 

інформаційного моделювання глобальних процесів, що забезпечує 

можливість прогнозування багатьох природних ситуацій в регіонах 

підвищеної соціальної і політичної напруженості, екологічних катастроф, 

великих технологічних аварій. 

 

1.3. Функції і вимоги для розроблюваної інформаційної системи 

для страхової діяльності 
На сьогоднішній момент на ринку ПО існує маса всіляких як 

зарубіжних, так і українських пропозицій і продуктів по автоматизації роботи 

ІТ-відділів компаній, що включають в себе як класичний help Desk так і 

Service Desk а також додатковий функціонал, описаний в бібліотеці ITIL [5]. 

Структуру інформаційних систем становить сукупність окремих її 

частин, які називаються підсистемами. Функціональні підсистеми реалізують 

і підтримують моделі, методи і алгоритми отримання інформації, що 

управляє. Склад функціональних підсистем дуже різноманітний і залежить 

від предметної області використання інформаційної системи, специфіки 

господарської діяльності об'єкта, управління [32]. 

До складу забезпечують підсистем зазвичай входять: 

- інформаційне забезпечення - методи і засоби побудови інформаційної 

бази системи, що включає системи класифікації і кодування інформації, 
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уніфіковані системи документів, схеми інформаційних потоків, принципи і 

методи створення баз даних; 

- технічне забезпечення - комплекс технічних засобів, задіяних в 

технологічному процесі перетворення інформації в системі. В першу чергу це 

обчислювальні машини, периферійне обладнання, апаратура та канали 

передачі даних; 

- програмне забезпечення включає в себе сукупність програм 

регулярного застосування, необхідних для вирішення функціональних 

завдань, і програм, що дозволяють найбільш ефективно використовувати 

обчислювальну техніку, забезпечуючи користувачам найбільші зручності в 

роботі; 

- математичне забезпечення - сукупність математичних методів, 

моделей і алгоритмів обробки інформації, використовуваних в системі; 

- лінгвістичне забезпечення - сукупність мовних засобів, 

використовуваних в системі з метою підвищення якості її розробки і 

полегшення спілкування людини з машиною. 

Організаційні підсистеми по суті відносяться також до забезпечує 

підсистем, але спрямовані в першу чергу на забезпечення ефективної роботи 

персоналу, і тому вони можуть бути виділені окремо. До них відносяться: 

- кадрове забезпечення - склад фахівців, що беруть участь в створенні і 

роботі системи, штатний розклад і функціональні обов'язки; 

- ергономічне забезпечення - сукупність методів і засобів, 

використовуваних при розробці та функціонуванні інформаційної системи, 

що створюють оптимальні умови для діяльності персоналу, для 

якнайшвидшого освоєння системи; 

- правове забезпечення - сукупність правових норм, регламентують 

створення та функціонування інформаційної системи, порядок отримання, 

перетворення і використання інформації; 

- організаційне забезпечення - комплекс рішень, регламентують 

процеси створення і функціонування як системи в цілому, так і її персоналу. 
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Автоматизовані ІС припускають участь в процесі обробки інформації і 

людини, і технічних засобів, причому головна роль в виконанні рутинних 

операцій обробки даних відводиться комп'ютера. 

Саме цей клас систем відповідає сучасному уявленню поняття 

«інформаційна система» [14]. 

Залежно від сфери застосування розрізняють такі класи ІС: Інтегровані 

(корпоративні) ИC, ІС автоматизованого проектування (САПР), ІС 

управління технологічними процесами (ТП), Інформаційні системи 

організаційного управління. 

Інформаційні системи організаційного управління – призначені для 

автоматизації функцій управлінського персоналу як промислових 

підприємств, так і непромислових об'єктів (готелів, банків, магазинів та ін.). 

Основними функціями подібних систем є: оперативний контроль і 

регулювання, оперативний облік і аналіз, перспективне і оперативне 

планування, бухгалтерський облік, управління збутом, постачанням і інші 

економічні і організаційні завдання [15]. 

Використовувана нами ІС буде саме організаційного управління, так як 

ми управляємо урахуванням і аналізом заявок, що надходять в службу 

технічної підтримки. 

Існує класифікація ІС в залежності від рівня управління, на якому 

система використовується: Інформаційна система оперативного, 

Інформаційні системи фахівців, інформаційні системи рівня менеджменту. 

Інформаційні системи фахівців – підтримують роботу з даними і знаннями, 

підвищують продуктивність і продуктивність роботи інженерів і 

проектувальників. Завдання подібних інформаційних систем - інтеграція 

нових відомостей в організацію і допомогу в обробці паперових документів. 

[14] 

Використовувана нами система якраз ібудет Інформаційної системою 

фахівців, так як ми підтримуємо роботу користувачів, а також 

інфраструктуру мереж і серверів компанії. 
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Незважаючи на розбиття на класи по перерахованим вище ознаками, по 

функціональності, проектована мною система відноситься до CRM класу. 

Рішення класу CRM (Customer Relationship Management) являють собою 

додатки для автоматизації, оптимізації та підвищення ефективності бізнес-

процесів, спрямованих на взаємодія з клієнтами (продажі, маркетинг, 

обслуговування) за рахунок персоналізації взаємин. Компанія, яка планує 

впровадження CRM-системи, орієнтується, таким чином, на вирішення 

пріоритетного завдання - підвищення ефективності бізнес-процесів, 

зосереджених в «Фронт-офісі» і спрямованих на залучення і утримання 

клієнтів, за рахунок фокусу роботи програми не на продукті, а на клієнті, 

яким забезпечується персональне обслуговування. На технологічному рівні 

CRM-система являє набір додатків, пов'язаних єдиної бізнеслогікой і 

інтегрованих в корпоративну інформаційну середу на основі єдиної бази 

даних. Далі представленвибор і обгрунтування способу придбання 

автоматизованої інформаційної системи для страхової компанії [10]. 

«Розробка інформаційної системи є одним з найбільш складних 

процесів, які очікують керівника на шляху автоматизації підприємства. Це 

пов'язано і з браком інформації на ринку, і з відсутністю повноцінної ніші 

консалтингу ». На сьогоднішній день частіше всього впроваджуються вже 

готові рішення, якщо компанія є невеликий, але в умовах жорсткої 

конкуренції часто виникає потреба в створення абсолютно нового продукту, 

адаптованого під цілі і завдання підприємства. 

Існує кілька варіантів вирішення поставленого завдання, щодо 

придбання: 

- покупка готового продукту (готової програми); 

- покупка готового продукту з подальшою модифікацією; 

- розробка власної автоматизованої інформаційної системи; 

- модифікація вже наявного і знаходиться в експлуатації продукту. 

Купівля готової ІС обходиться істотно дешевше, ніж її розробка. Однак 

такий спосіб придбання ІС може бути пов'язаний з серйозними проблемами 

при її впровадженні та експлуатації. Готова ІС буде ідеально відповідати 
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особливостям конкретного підприємства, потрібно її адаптація. 

Доопрацювання готової ІС може виявитися неможливою без участі її 

розробника, тому, купуючи готову ІС, слід переконатися в надійності 

компанії, яка займалася її розробкою. Проектні та технологічні рішення, які 

використані в такий ІС, швидше за все, виявляться типовими, що не 

оптимальними для конкретного підприємства. 

Розробка власної автоматизованої інформаційної системи дозволяє 

зрозуміти специфіку підприємства, розпізнати і описати позитивні і 

негативні сторони організації бізнесу, побудувати інформаційну систему, не 

тільки зручну для користувачів, а й прозору і об'єктивну для керівників. В 

процесі впровадження інформаційної системи налаштовується система 

розмежування доступу. 

Таким чином, співробітники, що працюють з системою, мають доступ 

тільки до інформації, безпосередньо необхідної їм для щоденної роботи, і не 

мають доступу до всієї іншої інформації, що зберігається в системі. 

Забезпечується захист інформації від несанкціонованого доступу і від 

втрат інформації [17]. 

Інформаційно система являє собою систему, розроблену для підтримки 

процесів прийняття рішень менеджерами в неструктурованих або 

слабкоструктурованих ситуаціях, пов’язаних із прийняттям рішень. 

Найвідомішими є такі чотири школи ІАС: 

1. Аналіз рішень (Decision Analysis); 

2. Числення рішень (Decision Calculus); 

3. Дослідження рішень (Decision Research); 

4. Процес впровадження (Implementation Process). 

Кожна з них являє собою окремий напрям щодо перспективи створення 

ІАС, хоча в ―чистому вигляді‖ застосовується рідко. Узагальнення й аналіз 

альтернативних шкіл ІАС можна проводити шляхом виділення їх однакових 

та відмінних характеристик.  

Відмінності в методах можуть бути виявлені щодо розгляду і 

оцінювання ключових аспектів, ролі і впливу системи підтримки.   
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До таких аспектів належать: 

1. Тип ситуації, пов’язаної з прийняттям рішень  

2. Фаза процесу, на якій фокусується увага щодо прийняття рішення; 

3. Основні цілі; 

4. Цілі навчання, які мають бути досягнуті; 

5. Складність ситуації (оброблення за відсутності структури); 

6. Головна увага щодо розвитку (еволюції) систем; 

7. Базова наукова дисципліна (предмет). 

Практично всі системи страхування підтримують інтеграцію з окремими 

додатками. Найбільш відомі на ринку продукти компаній Base Group Labs і 

EGAR. BaseGroup Labs пропонує замовникам систему Deductor. ПЗ 

побудовано на базі аналітичної платформи Deductor, що включає 

інструменти для вирішення задач багатовимірного аналізу, бізнес-аналітики 

(business intelligence), розкопок даних (data mining) і ін. 

Generator формує таблицю, що містить вхідні чинники з анкети 

страхувальника, які впливають на ухвалення рішення про видачу страхового 

полісу. Гіпотези про вплив окремих чинників висуваються, як правило, 

експертами страхового відділу. Суб'єктивність останніх і є головним 

недоліком підходу з штучною страховою історією. 

EGAR призначений для оцінки суми внесків вже виданих полісів. ПЗ 

враховує графік погашення заборгованості страховиком. У функціональність 

системи також включені засоби оцінки ефективності заходів для оптимізації 

розрахунків страхових внесків. 

Після створення історії страхування інтерактивна побудова страхових 

моделей. На кожній ітерації усуваються суперечності і коректуються 

правила. В Deductor відсутні бальні методики. Замість "класики" 

використовуються дерева рішень і нейронні мережі. Ці методи, до речі, 

роблять можливою роботу з вибіркою, що містить від п'ятисот до тисячі 

елементів. Дерева рішень будують модель у вигляді правил, видозмінюються 

при внесенні у вибірку нових прикладів, ігнорують неістотні ознаки. 

Нейронні мережі призначені для виявлення нелінійної залежності між 
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вхідними і вихідними чинниками, дозволяючи доповнити дані оцінкою 

вірогідності. Тобто, грубо кажучи, на виході системи виходить не бінарне 

рішення: "поверне/не поверне" - "1/0", а "0,53", наприклад. 

Модифікація існуючих розробок, часто не дає ніяких позитивних 

результатів, тим більше, що на даному підприємстві це неможливо, тому що 

спочатку весь документообіг і замовлення товарів проводилися вручну. 

Розглянувши основні можливі варіанти придбання продукту, враховуючи 

можливості і специфіку організації, був обраний варіант розробки власного 

продукту. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

У першому розділі кваліфікаційної роботи магістра зазначено, що 

основною перевагою автоматизації є скорочення надмірності збережених 

даних, а отже, економія обсягу використовуваної пам'яті, зменшення витрат 

на багаторазові операції поновлення надлишкових копій і усунення 

можливості виникнення протиріч через зберігання в різних місцях 

відомостей про одне й те ж в об'єкті, збільшення ступеня достовірності 

інформації і збільшення швидкості обробки інформації; зайва кількість 

внутрішніх проміжних документів, різних журналів, папок, заявок і т.д., 

повторне внесення однієї і тієї ж інформації в різні проміжні документи. 

Також значно скорочує час автоматичний пошук інформації, який 

проводиться зі спеціальних екранних форм, в яких вказуються параметри 

пошуку об'єкта. 

Зазначено, що застосування автоматизованих систем дозволило 

представити в формалізованому вигляді, придатному для практичного 

використання, концентроване вираження наукових знань і практичного 

досвіду для реалізації та організації соціальних процесів. При цьому 

передбачається економія витрат праці, часу та інших матеріальних ресурсів, 

необхідних для здійснення цих процесів. Тому автоматизовані системи 

відіграють важливу стратегічну роль, яка постійно зростає. 



29 

 

Під автоматизованою системою розуміється система методів і способів 

збору, накопичення, зберігання, пошуку, обробки і захисту управлінської 

інформації на основі застосування розвиненого програмного забезпечення, 

засобів обчислювальної техніки і зв'язку, а також способів, за допомогою 

яких ця інформація надається користувачам. 

Визначено, що розробка власної автоматизованої інформаційної 

системи дозволяє зрозуміти специфіку підприємства, розпізнати і описати 

позитивні і негативні сторони організації бізнесу, побудувати інформаційну 

систему, не тільки зручну для користувачів, а й прозору і об'єктивну для 

керівників. В процесі впровадження інформаційної системи налаштовується 

система розмежування доступу. 

Слід зазначити, що модифікація існуючих розробок, часто не дає 

ніяких позитивних результатів, тим більше, що на даному підприємстві це 

неможливо, тому що спочатку весь документообіг і замовлення товарів 

проводилися вручну. Розглянувши основні можливі варіанти придбання 

продукту, враховуючи можливості і специфіку організації, був обраний 

варіант розробки власного продукту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ДОГОВОРІВ 
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

 

 

2.1. Визначення основних функцій і вимог для розробки 

інформаційної системи в сфері автоматизації страхових договорів 

Як свідчить світова практика, найбільш проблемними з перелічених 

вище етапів життєвого циклу інформаційної системи є впровадження 

(введення в експлуатацію) і супроводження ІС. Впровадження 

інформаційних систем є ні що інше, як перехід від старої системи управління 

до нової, і, природно, даний процес супроводжується рядом проблем, які 

сформовані нижче. 

Слід почати з особистих бар'єрів. З боку рядових працівників опір 

змінам не рідкісне явище. Такий феномен, як луддізм, який визначається як 

відторгнення автоматизації, характеризує наявність об'єктивних аспектів, 

пов'язаних з людським фактором, що перешкоджають впровадженню 

сучасних ІС. Працівник, який зіткнувся зі змінами, чинить опір з наступних 

причин. Зміни містять невідомість, яка лякає і руйнує сталі процеси роботи, 

набутий імідж знецінюється, потрібно докладати зусиль для знаходження 

нових методів взаємодії з системою, посадові обов'язки і права підлягають 

зміні [14]. 

Перебудова може викликати нерозуміння не тільки з боку робітників, а й 

з боку керівництва підприємства, навіть в силу того, що воно і є її 

ініціатором. Великі інновації піддають зміні усталену організаційну 

структуру і, як наслідок, це веде до втрати контролю над підприємством у 

перехідній стадії змін. Причина в тому, що під вищезгадану стадію не 

розробляється організаційна структура. Здебільшого в перехідний період 

використовуються системи управління, збудована для статичної ситуації або 

існуючого, або майбутнього перебудування, що теж є неправильною 

поведінкою До технологічних проблем впровадження варто віднести 
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обмеження в наявності комп'ютерів і належного програмного забезпечення 

для функціонування системи, їх високу вартість. 

Найбільш нездоланими і сприймаються керівництвом найбільш болісно  

організаційні бар'єри. Наприклад, однією з проблем слід виділити відсутність 

повного розуміння у керівників механізмів реалізації рішень і того, як 

працюють виконавці. Однією з причин описаної ситуації, в тому числі, є 

недостатня формалізація бізнес-процесів на підприємстві. Також до даного 

виду бар'єрів відносяться: необхідність реорганізації підприємства в 

інформаційну систему (наприклад, коригування посадових обов'язків для 

підлеглих, де буде описаний процес взаємодії з системою, зони 

відповідальності, також внесення змін до організаційної структури та ін.), А 

також необхідність формування кваліфікованої команди фахівців для 

організації передпроектного обстеження та впровадження системи. 

На основі вищеописаних проблем і бар'єрів, що супроводжують процес 

впровадження інформаційних систем, були виділені деякі загальні 

особливості впровадження економічних інформаційних систем. 

Формулювання стратегії і цілей є головним фактором успішності 

впровадження інформаційних систем. Без коректного і точного формування 

цілей розробки (впровадження) програмного товару не виробити 

високорівневі бізнес-вимоги до системи, це спричинить за собою 

неправильну інтерпретацію і функціональних вимог, що, в кінцевому 

рахунку, призведе до незадоволеності замовника. 

Усвідомлення керівництвом підприємства крайньої необхідності 

впровадження інформаційної системи і розуміння основ їх побудови, і, що 

немало важливо, доведення цієї інформації до кожного співробітника [17]. 

Ключовим фактором, без якого, фактично, не слід починати проект, є під-

тримка впровадження з боку вищого керівництва. Правильно впроваджена 

ЕІС поряд з наданням можливості оперативного збору, зберігання і аналізу 

фінансових даних сприяє значному підвищенню виконавчої дисципліни 

співробітників підприємства і забезпечує побудову прозорої для керівництва 

структури і послідовності процесів його діяльності. 
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Чітка організація проекту обстеження підприємства і впровадження на 

ньому ІС. В ході виконання проекту впровадження необхідно вкрай 

скрупульозно вести всю проектну документацію для того, щоб легко 

відстежити історію проекту, і своєчасно реагувати на невиконання графіка 

впровадження ЕІС, звертати підвищену увагу на вузькі місця і розраховувати 

на основі зібраної інформації ризики. В кінці, при проведенні інтерв'ю 

керівники підприємств також повинні визначити, чи принесло впровадження 

інформаційної системи в діяльність організації будь-які зміни. 

Проведення неминучих змін в різних виробничих і управлінських 

процесах. Впровадження економічних інформаційних систем завжди 

супроводжується певною коригуванням (оптимізацією) як організаційної 

штатної структури підприємства, так і процесів його діяльності. 

Також слід виділити наступні особливості впровадження страхових 

інформаційних систем, що стосуються безпосередньо специфіки одноімен-

ної предметної області. 

Перед впровадженням і далі потрібне ретельне тестування системи на 

предмет коректного виконання всього циклу бізнес-процесів, які закладені в 

її функціональність на реальних даних підприємства і поступове 

налагодження всієї системи в цілому. 

Готовність до доопрацюванням і змінам. Дана галузь постійно підлягає 

змінам як з боку підприємства (внутрішні), до яких відноситься, наприклад, 

додавання в пакет послуг нових типів страхування, мінливі запити клієнтів, 

так і з боку контролюючих органів (зовнішні), т. е. змінне законодавство, 

процес подачі звітності до вищіх органів і ін. 

Важливим аспектом впровадження та супроводу страхових програмних 

продуктів є постійний моніторинг багів як з боку замовника, так і постійна 

технічна підтримка продукту з боку виконавця. Служба технічної підтримки 

ІС повинна здійснювати два основних процеси управління інцидентами і 

управління проблемами. Інцидент визначається як незаплановане 

переривання або зниження якості ІТ-послуги. 

Процес управління інцидентами містить: 
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- прийом і реєстрацію інцидентів; 

-  класифікацію та початкову підтримку користувача; 

-  розслідування і діагностику інцидентів; 

-  рішення інцидентів і відновлення нормального функціонування 

сервісу (послуги); 

- закриття інцидентів [14]. 

Управління проблемами - це процес, який усуває причини інцидентів і 

запобігає їх повторній появі. Завдання процесу - знизити шкоду, що 

наноситься інцидентами і проблемами, тобто усунути помилки в ІТ-

інфраструктурі, які є ініціаторами даних проблем, і запобігання повторній 

появі інцидентів. Для досягнення поставленої задачі потрібно виявити 

вихідні причини виникнення інцидентів [17]. 

Для якісного управління інцидентами і проблемами при впровадженні і 

супроводі інформаційних систем потрібно організувати службу Help Desk. За 

допомогою Help Desk можна відстежити якість впровадження і з 

проводження за значеннями наступних показників: кількість інцидентів, 

середній час вирішення, відсоток виконання у визначені рамки. 

Ще однією особливість впровадження страхових ІС в практику 

управління страховими компаніями є упор на залучення масового клієнта і 

розвиток, в першу чергу, системи продажів. Важливо також і впровадження в 

практику стандартів планування страхових проектів в сучасній і реально 

працюючій системі управління якістю. 

Завдання кваліфікаційної роботи зосереджено на формуванні та веденні 

страхових договорів, та має наступне кодове позначення – 0402, так як це 

четверта підсистема загальної інформаційної системи (після обробки даних 

про клієнта, вибору необхідних виду та програм страхування, оформлення 

договору) та перше завдання в підсистемі. 

Технологія вирішення завдань в автоматизованій інформаційній системі 

(АІС) ґрунтується на децентралізованій обробці інформації, яка 

характеризується тим, що персональні комп'ютери (ПК) встановлюються в 

місцях виникнення і споживання інформації – на робочих місцях 
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управлінського персоналу. На базі ПК організовується автоматизоване 

робоче місце (АРМ) працівника, який виступає в ролі кінцевого користувача 

АІС. Кінцевий користувач бере активну участь в реалізації автоматизованого 

інформаційного процесу управління шляхом вирішення комплексу завдань 

на своєму АРМі.  

Основне призначення АРМа – автоматизоване вирішення завдань і 

виконання розрахунків для надання кінцевому користувачу інформації, 

необхідної для виконання покладених на нього функцій і ухвалення 

ефективних управлінських рішень. 

Таким чином формується назва АРМ, що розробляється: АРМ головного 

страхового агента відділу організації страхування, тому що страховий агент є 

кінцевим користувачем, що працює у відповідному відділі. 

Метою вирішення даного завдання є автоматизація такої функції 

управління як облік страхових договорів. 

Автоматизація функції впливає на підвищення якості, ефективності, 

оперативності системи управління, які виражаються в поліпшенні 

конкретних техніко-економічних показників діяльності об'єкту. Тому 

призначення завдання – формування і розрахунок наступних техніко-

економічних показників: 

1. Оформлені договори окремим агентом за місяць, кількість, штук 

2. Загальні страхові внески по оформленим договорам за місяць, 

сума, тис. грн.. 

Завдання «Облік страхових договорів за місяць» призначене для 

автоматизації функцій контролю не тільки відділу організації страхування, а 

також і окремих страхових агентів, які отримають можливість вести 

документацію в електронному вигляді та зробити більш оперативний 

документообіг у страховій компанії в цілому. Крім того система стимулює 

робітників працювати більш ефективніше, щоб підвищити свій власний 

рейтинг серед колег по роботі. 

Доцільність автоматизованого вирішення завдання обґрунтовується: 
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- необхідністю поліпшення системи управління на основі 

створення інтегрованої інформаційної технології реалізації процесами 

страхової компанії і впливом даного завдання на їх поліпшення; 

- наявністю в БД необхідної інформації для вирішення даного 

завдання (інформація про страхового агента, сума страхового внеску), 

сформованої в результаті вирішення інших завдань (обробка інформації про 

клієнта, визначення виду та програм страхування, визначення ризиків та 

тарифної ставки, оформлення страхового договору); 

- великим обсягом обчислювальних і логічних операцій по обробці 

інформації, адже існує багато страхових агентів у різних філіях страхової 

компанії, а кожен агент заключає за місяць велику кількість страхових 

договорів. 

Перелік об’єктів, при управлінні якими розв’язують задачу 

Інформаційний простір фірми, що представляється автоматизованою 

інформаційною системою обробки даних, поділяється на такі об'єкти: філії, 

відділення та віддалені користувачі.  

Філії - масштабні організації, оснащені власними великими 

швидкісними обчислювальними мережами і потужними обчислювальними 

системами.  

Відділення страхової компанії мають невелику локальну мережу, що 

включає декілька персональних комп'ютерів. Зв'язок з філією відбувається за 

заздалегідь складеним розкладом в певні години, проте не виключається 

необхідність незапланованого термінового доступу. 

Віддалені користувачі мережі - інспектори, агенти страхової компанії, 

тобто співробітники, які за службовим обов'язком проводять робочий день не 

у власному офісі. 

Під час вирішення поставленої задачі будуть автоматизовані наступні 

функції кінцевого користувача, тобто головного страхового агента: 

- робота по виявленню та обліку потенційних клієнтів страхової 

компанії. За допомогою розробленої бази даних можна буде виявити тих 

клієнтів, які приноситимуть дохід; 
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- оформлення документації, її облік та зберігання; 

- взаємодія з іншими відділами страхової компанії, а саме бухгалтерія, 

відділ стратегічного планування та ін.. 

Таким чином результатна інформація слугуватиме входом для таких 

операцій як нарахування заробітної плати страховому агенту, виявлення 

найпопулярнішої пропозиції страхової компанії,інформація про слабкі 

сторони діяльності страхової компанії на основі кількісних показників по 

кожному агенту. Результатна інформація передаватиметься по локальній 

обчислювальній мережі. 

Періодичність та тривалість розв’язання 

Періодом виконання завдання для даної облікової задачі є місяць. 

Формування вихідного документа буде призначено на перше число місяця, 

наступного за звітним. Так як на сьогоднішній день швидкодія технічних і 

програмних засобів є досить високою, то тривалість виконання задачі 

займатиме не більше хвилини. 

Умови, за яких припиняється розв’язання задачі автоматизованим 

способом 

Неможливість розв’язання задачі може характеризуватись наступними 

умовами: 

- несвоєчасність надходження інформації від підпорядкованих страхових 

агентів про кількість оформлених договорів. Наслідок: затримка заробітної 

плати страховим агентам; 

- порушення в достовірності та цілісності таблиць бази даних; 

- вихід з ладу ПК або каналів зв’язку. Може призвести до часткової 

втрати даних та як наслідок помилок у відомості про кількість оформлених 

договорів. 

Якщо система раптом виходить з ладу, це складає труднощі для 

Бухгалтерії у нарахуванні заробітної плати та інших виплат працівникам 

відділу організації страхування. 

Зв’язки даної задачі з іншими задачами або системами, представлені на 

схемі інформаційної моделі задачі (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Інформаційна модель задачі 
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Вихідна інформація 

Перелік і опис вихідних повідомлень наведено в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1  

Склад і опис вихідних повідомлень 
Назва Іденти-

фікатор 

Форма 
подання і 
вимоги до 
неї 

Періодич-

ність видачі 
Термін видачі 
і допустимий 
час затримки 

Користувач 
інформації 

Відомість 
обліку 
страхових 
договорів на 
одного 
агента 

0402901 Документ на 
друк 

Раз на 
місяць 

1-го числа 
місяця, 
наступного за 
звітним, о 12 
годині. 

Бухгалтерія 

Масив 
обліку 
страхових 
договорів 

OBLSTRD Файл Раз на 
місяць 

1-го числа 
місяця, 
наступного за 
звітним, о 12 
годині. 

База даних 

 

- Структурними одиницями інформації, що мають самостійне 

значення є:  

- Загальна фактична сума страхових внесків за кількістю 

оформлених договорів певним страховим агентом. Обчислюється з точністю 

до 00,01 грн. і вказується у документі  0402901; 

- Загальна планова сума страхових внесків за кількістю 

оформлених договорів одного страхового агента. Обчислюється з точністю 

до 00,01 грн. і вказується у документі  0402901; 

- Відхилення від плану. Обчислюється з точністю до 00,01 грн. і 

вказується в документі  0402901. 

- Ескіз форми вихідного документа надано в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2  

Ескіз форми вихідного документа 

Відомість обліку страхових внесків за агентами 

Код 

страхового 

агента 

ПІБ 

страхового 

агента 

Код 

договору 

Сума 

внеску 

Кількість 

оформлених 

договорів 

Загальна 

сума внеску 

- - - - - - 

  - - - - 

Усього за агентом:    -* 

 

Вхідна інформація 

Перелік і опис вхідних повідомлень наведено в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Перелік і опис вхідних повідомлень 

Назва Іденти-

фікатор 

Форма 
подання 

Термін і 
частота 
надходжень 

Джерело 

Види 

страхування 

VYD_STR Масив На запит 

клієнта  

БД 

Страхові 
агенти 

STR_AG Масив На запит 

страхового 

агента 

БД 

Філії FIL Масив На запит 

страхового 

агента 

БД 

Договір DOG Масив На запит 

страхового 

агента 

БД 

Клієнти КL Масив На запит 

страхового 

агента 

БД 

 

Структурними одиницями інформації, що мають самостійне значення є: 
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Сума страхового внеску. Обчислюється за допомогою процентної 

ставки, яка надається у Базі даних «Страхова компанія» у таблиці «Вид 

страхування», помноженої на вартість об’єкта, який страхується. 

Обчислюється з точністю до 00,01 грн. і вказується у документі DOG. 

 

2.2. Розробка системи обліку договорів страхової компанії 
Задача щодо формування та ведення страхових договорів належить до 

ситуації відкритих задач. Характерні особливості при прийнятті рішення які 

необхідно враховувати: 

 добре визначена ціль; 

 відома вхідна інформація. 

Для даної предметної області на підприємстві, можуть виникнути такі 

ситуації, що потребують прийняття рішень (табл.2.4): 

Таблиця 2.4 

Ситуації що потребують прийняття рішень 

Назва ситуації 
(задачі ПР) 

Тип 
ситуації 

Вид 
ситуації 

Тип проблеми 
організаційного 
управління 

Характерні 
особливості 

Категорія 
творців 
рішень 

Визначення 
розміру 
страхової 
премії 
залежно від 
виду об'єкта 
страхування 

відкрита за 
визначе-

них умов 

структурована - працівник 
відділу 
страхування 

Визначення 
суми 
страхового 
внеску 
залежно від 
виду 
страхування 

відкрита за 
визначе-

них умов 

структурована - працівник 
відділу 
страхування 

Визначення 
тарифів за 
договорами 
загального 
страхування 

відкрита за 
визначе-

них умов 

структурована - дирекція 
страхової 
компанії 
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Для розв’язання задачі необхідно спроектувати базу знань та 

використати технологію OLAP яка допоможе прийняти рішення. Що до 

вхідної інформації яка є наявна вона повинна бути досить точною для 

правильного аналізу прийняття рішення.  

Система OLAP (англ. online analytical processing) складається з 

декількох компонентів. Загальний вигляд системи верхнього рівня включає 

джерело даних, сервер OLAP та клієнта. Джерело даних - це безпосередньо 

дані, які підлягають аналізу. Залежно від використання продукту OLAP 

джерелом може бути сховище даних, застаріла база даних, що містить 

корпоративні дані, колекція електронних таблиць, що містить фінансові дані, 

або комбінація будь-якого з вищезазначеного. Дані з джерела передаються 

або копіюються на сервер OLAP, де вони організовуються та готуються для 

забезпечення швидкого запиту. Клієнт - це користувальницький інтерфейс 

сервера OLAP. У цьому розділі описується функція кожного компонента та 

значення загальної системи, а також області її застосування у сучасних 

умовах [37]. 

Загалом сама концепція OLAP-системи базується на наступних 

поняттях (рис.2.2): 

1. Багатовимірний куб, у якому n – кількість вимірювань 

багатовимірного куба, являє собою багатовимірну структуру, що складається 

з безлічі осередків і зберігає взаємопов'язані дані, які описують предметну 

область або її складову. Багатовимірний куб може створюватися і зберігатися 

як на фізичному рівні представлення даних (багатовимірні OLAP-системи), 

так і на концептуальному рівні (віртуально) за допомогою схем «зірка» або 

«сніжинка» (реляційні OLAP-системи). 

2) Показник qj (j = 1 ... p, p - кількість показників) - це типізована 

величина, яка є предметом аналізу (наприклад, показниками є величина 

закупівель, величина продажів, відвідуваність сайту і т.д .). Один 

багатовимірний куб може містити декілька показників, причому кожному 

конкретному значенню показника відповідає єдиний осередок 

багатовимірного куба. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Рис.2.2. Багатовимірна модель даних 

3) Вимір Di (i = 1 ... n) - це безліч об'єктів (їх називають також членами 

вимірів або значеннями вимірів) одного або декількох типів, які організовані 

у вигляді ієрархічної структури і забезпечують інформаційний контекст 

типізованого показника. Наприклад, вимір «товар» може складатися з 

наступних значень: «побутова техніка», «комп'ютери», «мобільні телефони» і 

т.д.. Значення, пов'язані з виміром, характеризують будь-яку класифікаційну 

властивість сутностей предметної області. Сукупність вимірів утворює безліч 

вимірів D = {D1, D2, ..., Dn}. На рис. 1.4 {A1 [1], A1 [2], ... A1 [t]} - множина 

значень виміру A1 (t – кількість елементів виміру A1), {A2 [1], ... A2 [z]} - 

множина значень виміру A2 (z - кількість елементів виміру A1). Вимір 

прийнято відображати у вигляді ребра багатовимірного куба, а члени виміру 

- у вигляді точок або ділянок, що відкладаються на ребрі. 

Множина усіх вимірів куба утворює систему координат простору 

даних, що є представляється. Значення вимірів відіграють роль індексів, що 

знаходяться в осередках куба. Особливістю вимірів являється їхня ієрархічна 

структура, яка використовується для агрегації і деталізації значень 

показників.  

4) Елемент виміру - рівень в ієрархії значень координат вимірів 

багатовимірного куба. Наприклад, вимір містить 3 елемента («напрямки 
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діяльності», «категорії то варів», «виробники товарів»), кожен з яких 

характеризується певним номером рівня в ієрархії. 

5) Атрибут виміру. Вони описують елементи виміру, але не утворюють 

ієрархій. Наприклад, для кожного постачальника можна зберігати адресу 

його електронної пошти. Різні рівні виміру можуть утворювати різні 

атрибути. Одні атрибути можуть відноситись до всіх рівнів вимірів, інші - 

лише до деяких.  

На основі вхідної інформації система проводить аналіз і видає нам 

результат. Особа, що приймає рішення буде належати до групи працівників 

установ і організацій. Тобто вони повинні мати певні навички та знання  для 

користування програмою яка буде виконувати аналіз. Ефективність 

функціонування установи визначається в багатьох випадках продуктивністю 

діяльності фахівців, особливо щодо створення нової інформації. Творча 

частина в їхній роботі досить значна і залежить від конкретного змісту 

поточних завдань. Фахівці забезпечують практично всю інформаційну 

підготовку для прийняття рішень. Ураховуючи специфіку розв’язуваних 

ними завдань, підтримка їхньої діяльності за допомогою комп’ютерних 

інформаційних систем має бути досить серйозною. 
 

2.3. Моделювання системи формування та аналізу договорів з 
використанням технології OLAP  

В даній задачі буде використовуватись технологія OLAP , яка дозволить 

досить добре розкрити всі можливості при підтримці прийняття рішень. 

Була обрана архітектура системи — клієнт-сервер. Система 

характеризується наявністю двох взаємодіючих самостійних процесів — 

клієнта і сервера, які, в загальному випадку, можуть виконуватися на різних 

комп'ютерах, обмінюючись даними по мережі. 

Процес прийняття рішень пов’язаний із значними труднощами, що 

викликає необхідність у засобах його підтримки. Для розвязку задачі не 

завжди кінцевий висновок може бути прибутковий, тому архітектура 

повинна бути розроблена так щоб можна було обирати декілька варіантів. 
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Система характеризується наявністю двох взаємодіючих самостійних 

процесів - клієнта і сервера, які, в загальному випадку, можуть виконуватися 

на різних комп'ютерах, обмінюючись даними по мережі. По такій схемі 

можуть бути побудовані системи обробки даних на основі СУБД, поштові і 

інші системи. 

 

Рис 2.3. Архітектура системи формування та аналізу договорів страхової 
компанії 

 

Сховища даних — основа для побудови систем підтримки прийняття 

рішень. Основна мета створення сховища даних в тому, щоб зробити усі 

значимі для управління бізнесом дані доступними в стандартизованій формі, 

придатними для аналізу та отримання необхідних звітів. Для досягнення 

цього потрібно отримати дані із існуючих внутрішніх та зовнішніх, 

доступних для комп'ютера, джерел. Незважаючи на відмінності в підходах та 

реалізаціях, усім сховищам даних властиві такі спільні риси: предметна 

орієнтованість, інтегрованість, прив'язка до часу, незмінність [35]. 

У зв’язку з використання аналітичних сервісів OLAP досягається 

 

Сховище 
даних 

Користувач 

 

Інтерфейс  
- Інтелектуальний ввід 
анкетних даних 

- Управління даними 

- Перегляд даних 

Блок аналізу 

- Аналіз даних 

- Графічне  
відображення 
отриманих даних 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Data_Warehouse
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автоматизація звітності, що включає наступні можливості системи:  

 виконання аналітичних задач високої складності; 

 здійснення прогнозування на основі багатовимірної інформації; 

 розробка безлічі варіантів плану; 

 використання будь-якої інформації незалежно від обсягу, місця 

зберігання; 

 отримання доступу кільком користувачам із забезпеченням 

необхідного рівня безпеки: блокування, авторизації; 

 багатовимірне концептуальне виведення інформації. При цьому 

обов'язковою умовою є подання даних з підтримкою ієрархії;  

 швидко отримувати результати. Зазвичай OLAP-аналіз і 

отримання даних не перевищує 5 секунд; 

 за допомогою системи можна аналізувати дані як в найпростіших 

офісних додатках (Excel), так і в найпотужніших програмах, що базуються на 

серверних продуктах (Tableau, QlickView, MS Power BI). 

До переваг сучасних OLAP-систем можна віднести [37]:  

 можливість відстеження причинно-наслідкових зв'язків між 

даними, тобто завжди є можливість простежити джерело інформації і 

визначити логічний зв'язок між отриманими результатами і вихідними 

даними. Знижується суб'єктивність результатів аналізу;  

 можливість отримання різноманітних прогнозів;  

 легке і просте налаштування деталізації звітів: кожен користувач 

може створювати звіт, включивши лише необхідну йому інформацію; 

 багатовимірні зв'язки дозволяють виявити приховані залежності 

між даними; 

 створення будь-яких прогнозів і управління будь-якими 

процесами: прогноз бюджету, KPI торгових представників (KPI - ключові 

показники ефективності), прогноз закупівель, аналітичні звіти з продажу, 

визначення плану стратегічного розвитку і т.д. 

Універсальність OLAP-систем робить їх не зовсім відповідними для 
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специфічних фінансово-економічних завдань, що вимагають застосування 

спеціальної методики і організаційних принципів, тому OLAP-додатки не 

можуть в повній мірі бути повноцінною альтернативою спеціалізованим 

фінансовим системам, наприклад, системам бюджетування або консолідації 

фінансової звітності. З іншого боку, саме поєднання OLAP і спеціалізованих 

систем дає певні переваги, оскільки, у цьому випадку, спеціальні функції, 

методи і алгоритми успішно поєднуються з універсальністю аналітичної 

обробки даних. 

Типовими завданнями, які реалізують за допомогою OLAP систем є:  

 аналіз продажів - створюється звітність щодо продажів та 

здійснюється аналіз залежностей, оцінка динаміки продажів. На основі 

аналізу структури продажів вирішуються питання необхідні для прийняття 

управлінських рішень: про зміну асортименту товарів, цін, закриття і 

відкриття магазинів, філій, розірвання та підписання договорів з дилерами, 

проведення або припинення рекламних кампаній і т.д. 

 аналіз закупівель – задачі варіюються від планування грошових 

коштів на основі минулого досвіду, до контролю за менеджерами, які 

обирають постачальників; 

 аналіз цін - здійснюється регулювання ціноутворення. Метою 

цього аналізу є оптимізація витрат, вибір найбільш вигідних пропозицій; 

 аналіз руху грошових коштів - коригуються грошові потоки 

безготівкових і готівкових коштів у розрізі бізнес-операцій, контрагентів, 

валют і часу з метою оптимізації потоків, забезпечення ліквідності; 

 маркетинговий аналіз – область аналізу покупців або клієнтів-

споживачів послуг. Завданням цього аналізу є правильне позиціонування 

товару, виявлення груп покупців для цільової реклами, оптимізація 

асортименту. Завдання OLAP у цьому випадку - дати користувачеві 

інструмент швидкого отримання відповідей на питання, які виникають у 

процесі аналізу даних. 

 складські запаси – формуються аналітичні звіти з продажу та 

відвантаження дистриб'юторам продукції, термінами зберігання товарів, які 
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мають обмежений термін зберігання, створюються списки оптимальної 

кількості запасів і оптимізуються логістичні процеси. 

Однією з найбільш популярних областей застосування OLAP-

технологій є бюджет. Жодна сучасна система бюджетування не є 

завершеною без наявності в її складі OLAP-інструментарію для аналізу 

бюджету. Більшість бюджетних звітів легко будуються на основі OLAP-

систем. При цьому звіти відповідають на дуже багато запитань: аналіз 

структури витрат і доходів, порівняння витрат за певними статтями у різних 

підрозділів, аналіз динаміки та тенденцій витрат на певні статті, аналіз 

собівартості і прибутку.  

Класичний балансовий звіт, що складається з номера рахунку і містить 

вхідні залишки, обороти і вихідні залишки може бути відмінно 

проаналізований в OLAP-системі. Крім того, OLAP-система може 

автоматично і дуже швидко обчислювати консолідовані баланси 

багатофіліальної організації, баланси за місяць, квартали і рік, агреговані 

баланси по ієрархіях рахунків, аналітичні баланси на підставі аналітичних 

ознак. Також серед сфер застосування OLAP-технологій слід відзначити 

аналіз відвідуваності сайту, обсягів виробництва, споживання витратних 

матеріалів, використання приміщень (аналіз завантаженості навчальних 

аудиторій, що здаються в оренду, будівель і приміщень, використання залів 

для конференцій), плинності кадрів на підприємстві, пасажирських 

перевезень. 

В Україні, для прикладу, з урахуванням складності вирішення 

аналітичних задач, найбільш перспективними для широкого використання 

OLAP-технологій є телекомунікаційні та страхові компанії. У цих галузях 

середні і великі компанії, зазвичай, мають територіально розподілену 

організаційну структуру, широку номенклатуру продукції і послуг, а також 

велику кількість контрагентів. Традиційним лідером у використанні сучасних 

інформаційних технологій є банки, тому їх також можна розглядати як 

найбільш вірогідних користувачів OLAP-систем. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Другий розділ кваліфікаційної роботи зосередженно на формуванні та 

веденні страхових договорів, та має наступне кодове позначення – 0402, так 

як це четверта підсистема загальної інформаційної системи (після обробки 

даних про клієнта, вибору необхідних виду та програм страхування, 

оформлення договору) та перше завдання в підсистемі. 

Зазначено, що автоматизація функції впливає на підвищення якості, 

ефективності, оперативності системи управління, які виражаються в 

поліпшенні конкретних техніко-економічних показників діяльності об'єкту. 

В даній задачі буде використовуватись технологія OLAP , яка дозволить 

досить добре розкрити всі можливості при підтримці прийняття рішень. 

Була обрана архітектура системи — клієнт-сервер. Система 

характеризується наявністю двох взаємодіючих самостійних процесів — 

клієнта і сервера, які, в загальному випадку, можуть виконуватися на різних 

комп'ютерах, обмінюючись даними по мережі. 

Досліджено, що універсальність OLAP-систем робить їх не зовсім 

відповідними для специфічних фінансово-економічних завдань, що 

вимагають застосування спеціальної методики і організаційних принципів, 

тому OLAP-додатки не можуть в повній мірі бути повноцінною 

альтернативою спеціалізованим фінансовим системам, наприклад, системам 

бюджетування або консолідації фінансової звітності. З іншого боку, саме 

поєднання OLAP і спеціалізованих систем дає певні переваги, оскільки, у 

цьому випадку, спеціальні функції, методи і алгоритми успішно поєднуються 

з універсальністю аналітичної обробки даних. 

Отже, в Україні, для прикладу, з урахуванням складності вирішення 

аналітичних задач, найбільш перспективними для широкого використання 

OLAP-технологій є телекомунікаційні та страхові компанії. У цих галузях 

середні і великі компанії, зазвичай, мають територіально розподілену 

організаційну структуру, широку номенклатуру продукції і послуг, а також 

велику кількість контрагентів.  
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РОЗДІЛ 3 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ ПІДСИСТЕМ 
ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ДОГОВОРІВ 

 

 

3.1.  Інформаційне забезпечення підсистеми формування та 
аналізу договорів 

База знань — це сукупність відомостей (про реальні об'єкти, процес, 

події або явища), що відносяться до певної теми або задачі, організована так, 

щоб забезпечити зручне представлення цієї сукупності як в цілому так і будь-

якої її частини. Це означає, що система управління базою повинна 

забезпечити уявлення і обробку моделі, зіставною за своєю складністю з 

моделлю, що використовується свідомістю людини [38]. 

Найважливіший параметр бази знань — якість знань, що накопичені в 

ній. Кращі бази знань містять нову або оновлену інформацію, мають 

довершені системи пошуку інформації і ретельно пророблену структуру і 

формат знань. 

Прості бази знань можуть використовуватися для створення експертних 

систем і зберігання даних про організації: документації, інструкцій, статей 

технічного забезпечення. Головна мета створення таких баз - допомогти 

менш досвідченішим людям знайти існуючий опис способу вирішення якої-

небудь проблеми предметної області.  

 Онтологія може служити для представлення в базі знань ієрархії понять 

і відношень. Онтологія, яка ще і екземпляри об'єктів не що інше, як база 

знань.  

Зазвичай сховища даних оновлюються періодично відповідно до 

наперед встановленого розкладу, наприклад, щодня або щонеділі. 

Поширювати кожне оновлення необхідно тільки в тому випадку, якщо для 

виконання запитів потрібні поточні дані. Адміністратори сховища даних 

визначають правила оновлення залежно від вимог користувачів і трафіку. 

Розклад оновлень може бути різним для різних джерел даних. Адміністратор 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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повинен вибрати цикли оновлення так, щоб накладні витрати, викликані 

обробкою великих об'ємів даних, не перевищили витрати на виконання 

утиліти завантаження. Більшість комерційних інструментів використовують 

завантаження при оновленні з тим, щоб скоротити об'єм даних, додаючи 

тільки змінені кортежі, якщо, звичайно, джерела даних дозволяють 

витягувати відповідні фрагменти даних. Проте процес завантаження може 

виявитися складним в управлінні, оскільки зміни повинні бути скоординовані 

з поточними транзакціями [33]. 

Інтелектуальна інформаційна система - це один з видів автоматизованих 

інформаційних систем, інколи ІІС називають системою, засновану на 

знаннях. ІІС є комплексом програмних, лінгвістичних і логіко-математичних 

засобів для реалізації основного завдання: здійснення підтримки діяльності 

людини і пошуку інформації в режимі розширеного діалогу на природній 

мові [37].  

 ІІС можуть розміщуватися на якому-небудь сайті, де користувач 

ставить системі питання на природній мові (якщо це запитально-

відповідальна система) або, відповідаючи на питання системи, знаходить 

необхідну інформацію (якщо це експертна система). Але, як правило, ІІС в 

інтернеті виконують рекламно-інформаційні функції (інтерактивні банери), а 

серйозні системи (такі, як, наприклад, ІІС діагностику устаткування) 

використовуються локально, оскільки виконують конкретні специфічні 

завдання.  

Відмінність сховища від бази даних в першу чергу в тому, що їх 

створення і експлуатація переслідують різні цілі. База даних грає роль 

помічника в оперативному управлінні організації. Це щоденні завдання 

отримання актуальної інформації: бухгалтерської звітності, обліку договорів 

і т.д. У свою чергу сховище даних консолідує всю необхідну інформацію для 

здійснення завдань стратегічного управління в середньостроковому і 

довгостроковому періоді. Наприклад, відкриття полісу проводяться з 

використанням бази даних, а аналіз динаміки продажів полісів за декілька 

років, що дозволяє спланувати роботу, - за допомогою сховища даних. 
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Побудова сховищ даних - процес складний по самій своїй природі і тому 

зазвичай дорогий і тривалий. Сховище даних складається з безлічі 

компонентів, серед яких можуть бути наступні:  

 оперативні джерела даних; 

 інструменти проектування і розробки;  

 інструменти витягання і перетворення даних;  

 система управління базами даних; 

 інструменти доступу до даних і аналізу; 

 інструменти системного адміністрування. 

Таким чином, сховище даних – це спеціальним чином систематизована 

інформація з різнорідних джерел (бази даних облікових систем компанії, 

маркетингові дані, думки клієнтів, дослідження конкурентів і т.п.), необхідна 

для обробки з метою ухвалення стратегічно важливих рішень в діяльності 

компанії. Для того, щоб отримати якісний прогноз, потрібно зібрати 

максимум інформації про досліджуваний процес, що описує його з різних 

боків [37].  

Для представлення бази знань у вигляді семантичної мережі 

використано MatLab. Вхідними параметрами є дані зареєстрованих 

страховикам страхових полісів. Вихідним параметром є результат – оцінка 

страхової історії страховика і визначення ризиків пов’язаних з відкриттям 

даного страхового полісу. Текст програми, що реалізує семантичну мережу із 

використанням функцій бібліотеки SNToolbox пакету MATLAB наведено в 

додатку 1. 

В результаті маємо наступні схеми: схему семантичної мережі з 

ієрархічним розташуванням вузлів, схему семантичної мережі з круговим 

розташуванням вузлів, схема  семантичної мережі-запиту з випадковим 

розташуванням вузлів. Дані схеми наведені на рисунках 3.1, 3.2 та 3.3. 
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Рис. 3.1 Схема семантичної мережі з ієрархічним розташуванням вузлів 

 

 

 

Рис. 3.2 Схема семантичної мережі з круговим розташуванням вузлів 
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Рис. 3.3 Схема  семантичної мережі-запиту з випадковим розташуванням 

вузлів 

 

Альтернативний варіант бази знань представлений у вигляді фреймової 

моделі та реалізований у програмному середовищі Protege. Ця вільно 

розповсюджувана Java-програма для побудови (створення, редакції та 

перегляду) онтологій тієї чи іншої прикладної області. Вона включає 

редактор онтологій, який дозволяє проектувати онтології, розгортаючи 

ієрархічну структуру абстрактних  та конкретних класів та слотів. Результат 

побудови фремової моделі у середовищі Protege наведено у додатку 2. 

Характеристика атрибутів задачі описано в таблиці 3.1. Таблиця 3.1 

Характеристика атрибутів задачі 
Назва  Вид атрибута Позначення у 

формулах 

Код страхового агента Якісний, груповий a 

ПІБ страхового агента Якісний, довідковий - 

Дата Якісний, груповий dmy 

Код договору Якісний, груповий d 

Сума Кількісний, розрахунковий S 

Відхилення Кількісний, розрахунковий V 

Кількість оформлених договорів Кількісний, фактичний KD 
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Тарифна ставка Кількісний,  

нормативно-розціночний 

T 

Код клієнта Якісний, груповий k 

ПІБ клієнта Якісний, довідковий - 

Вартість об’єкта страхування Кількісний, фактичний OS 

Код філії Якісний, груповий f 

Код виду страхування Якісний, груповий v 

 

Під час розв’язання задачі «Формування та ведення страхових 

договорів» для розрахунку показників використовуються такі математичні 

формули: 

= *   (1) 

де  – Сума страхового внеску по договору d клієнта k оформленого 

агентом a на дату dmy; 

 – Тарифна ставка за договором d клієнта k на дату dmy; 

 – Вартість об’єкта страхування, який зазначено в договорі d клієнта k 

на дату dmy. 

=   

(2) 

де  – Загальна фактична сума страхових внесків по договорам d 

оформлених агентом a на дату dmy; 

 – Сума страхового внеску по договору d клієнта k оформленого агентом 

a на дату dmy. 

  

(3) 

де COUNTn – це кількість зареєстрованих страхових договорів n-го типу 

страхування; 

Xn – зареєстрований договір n-го типу страхування. 

  

(4)



 

 

де SUMP – сума отриманих страхових платежів; 

PAYMENT – страховий платіж. 

 (5) 

 

де SUMR – сума виплачених страхових компенсацій; 

REPARATION – страхова компенсація. 

Схема алгоритму розв’язання задачі наведена на рисунку 3.4. 

Початок

Увести код 
агентаВведення кода 

агента
а

Фільтр по аSTR_AG

Читати записи 
масивуKL T

Читати записи 
масивуVYD_STR OS

Розрахунок за 
формулою (1) і 
запис у пам’яті

T

OS

DOG

Читати записи 
масивуDOG S

Розрахунок за 
формулою (2) і 
запис у пам’яті

S

A До аркушу 2
 

Рис. 3.4 Схема алгоритму розв’язання задачі. Аркуш 1 
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Формування 
вихідного 
документа

STR_AG

VYD_STR

DOG

FIL

KL

A

OBLSTRD

Відправити на друк?

Друк відомості

Кінець

0401901

так

ні

З аркушу 1

  

Рис. 3.4 Аркуш 2 

Дана задача «Інформаційно-аналітична підсистема формування та ведення 

страхових договорів» представлена у вигляді двох баз знань реалізованих на 

основі продукційної мови подання знань у Protege та MatLab.  
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3.2. Проектування бази даних для системи формування та аналізу 

страхових договорів 

Проектування даних пов’язане з багаторівневим їх поданням: зовнішнім, 

інфологічним, даталогічним, внутрішнім. Процес проектування починається з 

розробки інфологічної моделі БД. Метою інфологічного проектування є 

створення структурованої інформаційної моделі предметної області, для якої 

буде розроблятися база даних [35]. 

Логічна модель даних відображує концептуальну модель у вигляді 

структур, що використовуються системою управління базами, тобто це 

формалізоване подання концептуальної моделі. Інтеграція всіх зовнішніх 

представлень даних виконується на інфологічному рівні. На цьому рівні 

формується інфологічна модель даних, яка не є простою сумою зовнішніх 

представлень даних. 

Інфологічний рівень являє собою інформаційно-логічну модель 

предметної області, в якій виключена надмірність даних і відображені 

інформаційні особливості об’єкта управління, без урахування особливостей і 

специфіки конкретної СУБД. 

Основними складовими елементами інфологічної моделі [35] є: 

- інформаційний об’єкт; 

- атрибут; 

- інформаційний запит; 

- запитувальний зв’язок; 

- структурний зв’язок. 

- Інфологічне проектування здійснюється за наступними етапами: 

- вилучення омонімії та синонімії; це означає , що кожен атрибут повинен 

мати унікальне ім’я та унікальну семантику для однозначної його ідентифікації; 

- агрегація атрибутів в інформаційні об’єкти. Тобто усі атрибути ; 

- агрегуються в об’єкти, яким присвоюються унікальні імена; 

- нормальної форми; 

- виділення інформаційних запитів та їх опис; 
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- представлення інформаційних запитів у структурованому вигляді; 

- перевірка запитальних зв’язків на відповідність умові канонічності; 

- побудова структурних зв’язків між об’єктами. 

В основу інфологічного моделювання покладено висхідний метод , який 

оснований на синтезі атрибутів. Цей метод полягає в тому, що спочатку 

визначаються атрибути , які підлягають збереженню в базі. Інфологічна модель 

для задачі з формування та ведення страхових договорів наведена на рисунку 

3.5 

 

Рис. 3.5 Модель бази даних системи формування та аналізу страхових договорів 

на інфологічному рівні 
 

При переході до фізичної моделі бази даних, кожній реляційній таблиці 

моделі повинна відповідати таблиця в системі керування базами даних , і між 

цими таблицями повинні бути встановлені відповідні зв’язки. 

Система керування базами даних — комп'ютерна програма чи комплекс 

програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, 

оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних. Фізична 

модель розроблюваної бази даних наведена на рисунку 3.6. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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Рис. 3.6 Модель бази даних системи формування та аналізу страхових договорів 

на фізичному рівні 

 

Основні характеристики СКБД [35]: 

 контроль за надлишковістю даних; 

 несуперечність даних; 

 підтримка цілісності бази даних (коректність та несуперечність) ; 

 цілісність описується за допомогою обмежень; 

 незалежність прикладних програм від даних; 

 спільне використання даних; 

 підвищений рівень безпеки. 

 Можливості СКБД: 

 дозволяється створювати базу даних; 

 дозволяється додавання, оновлення, видалення та читання інформації з 

бази даних. 

MySQL — вільна система керування реляційними базами даних. Ця 

система керування базами даних з відкритим кодом була створена як 

альтернатива комерційним системам. MySQL з самого початку була дуже 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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схожою на mSQL, проте з часом вона все розширювалася і зараз MySQL — 

одна з найпоширеніших систем керування базами даних. Вона 

використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, 

оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування. 

MySQL — компактний сервер баз даних, що характеризується великою 

швидкістю, стійкістю і простотою використання [30-31]. 

Для некомерційного використання MySQL є безкоштовним. СКБД MySQL 

включає в себе підтримку таких можливостей: 

- практично повна реалізація ANSI SQL-99 разом з розширеннями; 

- міжплатформенна сумісність; 

- незалежні типи; 

- кешування запитів; 

- повнотекстова індексація і пошук з використанням типу таблиць 

MyISAM; 

- кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн.; 

- підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно 

працюють із БД; 

- таблиці InnoDB забезпечують відповідність вимогам ACID; 

- вбудований сервер, який дозволяє включати MySQL в автономні додатки; 

- вкладені запити і похідні таблиці; 

- високо-оптимізована бібліотека, яка може бути використана в сторонніх 

програмах; 

- покращений повнотекстовий пошук та система допомоги; 

- збережувані процедури та функції; 

- обробники помилок. 

MySQL - компактний багатонитевий сервер баз даних. Характеризується 

великою швидкістю, стійкістю і простотою використання. MySQL вважається 

гарним рішенням для малих і середніх застосувань. Сирцеві коди сервера 

компілюються на багатьох платформах. Найповніше можливості сервера 

виявляються в UNIX-системах, де є підтримка багатонитковості, що підвищує 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/ANSI
http://uk.wikipedia.org/wiki/ACID
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продуктивність системи в цілому. Структура таблиць розробленої бази даних в 

середовищі MySQL наведена у додатку 3. 

Вихідні коди сервера компілюються на багатьох платформах, що дозволяє 

не турбуватися щодо програмного забезпечення, встановленого на сервері 

СКБД. 

 

3.3. Реалізація підсистеми формування та аналізу страхових 
договорів  

Користувацький інтерфейс — це сукупність засобів для обробки та 

відображення інформації, максимально пристосованих для зручності 

користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується 

багато віконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, 

напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням 

елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих 

їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю 

багатокористувацьких налаштувань [9]. 

Графічний інтерфейс користувача — інтерфейс між комп'ютером і його 

користувачем, що використовує піктограми, меню, і вказівний засіб для вибору 

функцій та виконання команд. Це система засобів для 

взаємодії користувача з комп'ютером, заснована на представленні всіх 

доступних користувачеві системних об'єктів і функцій у вигляді графічних 

компонентів екрану (вікон, значків, меню, кнопок, списків і т. п.). При цьому, 

на відміну від інтерфейсу командного рядка, користувач має довільний доступ 

до всіх видимих екранних об'єктів. 

В процесі розробки інтерфейсу слід керуватися рядом  принципів, 

отриманих евристичним шляхом завдяки досвіду проектування і використання 

ІАС. До їх числа відносяться [9]: 

- Принцип узгодженості. Цей принцип є одним із тих, що найчастіше 

порушуються, але є найлегшим із тих, які можна виправити і/або уникнути їх 

порушень. Узгоджені послідовності дій мають дотримуватися всередині 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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подібних ситуацій; ідентична термінологія повинна використовуватися в 

командних рядках, меню  і екранах допомоги; узгоджені команди мають 

застосовуватися всюди. Особливі ситуації мають бути зрозумілими і 

обмеженими кількісно. Система мусить виглядати, функціонувати і бути 

відчутною однаково всюди.  

- Принцип використання  скорочень (короткі форми, абревіатури) для 

користувачів. Як тільки зростає частота використання, то користувач бажає 

зменшити кількість і збільшити темпи взаємодій. Часто грамотні й досвідчені 

користувачі цінують скорочення, спеціальні клавіші, невидимі (приховані) 

команди і засоби макровизначення. Коротша тривалість відповіді і швидші 

параметри показу є привабливішими для постійних користувачів. Система має 

реагувати на потреби користувачів, що відрізняються.  

- Принцип забезпечення зворотного зв’язку (відгуку). Для кожної дії 

користувача має бути деяка система зворотного зв’язку. Для частих і незначних 

дій відповідь може бути помірною, тоді як для рідкісних та головних дій 

відповідь має бути суттєвішою. 

- Принцип забезпечення простого  припинення  діалогу. Послідовності дій 

мають бути організовані в групи, які мусять мати початок, середину і кінець. 

Зворотний зв’язок у разі завершення групи дій має задовольнити користувача 

досягнутим чи він може стати сигналом до ігнорування відхилень дійсного 

функціонування від планів роботи, або бути показником того, як підготуватися 

до наступної групи дій. Потужності діалогу і команд мають відповідати 

можливостям користувачів їх сприймати. Потужність є мірою кількості роботи, 

яка завершується даною командою до ІАС. 

- Принцип забезпечення простого відновлення у разі допущення помилок. 

Проектуйте систему так, щоб користувач не зміг зробити серйозної помилки. 

Якщо помилка зроблена, то система має її виявити і дати просту пропозицію та 

зрозумілі дії для відповідного виправлення. Користувачеві немає необхідності 

повторно вводити повну команду, йому скоріше потрібно тільки виправити 

помилкову частину команди. Помилкові команди мають залишати стан системи 
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без змін, або система сама має дати команду про відновлення нормального 

стану. 

- Принцип підтримки контролю з боку користувача. Досвідчені 

користувачі хочуть відчувати, працюючи з ІАС, що вона завжди реагує на їхні 

дії. Система із сюрпризними діями, яка має нудні послідовності введення 

даних, її нездатність або труднощі за необхідності одержувати інформацію і 

виконувати бажану дію — все це створює невпевненість і незадоволення з боку 

користувача. 

- Принцип мінімізації інформаційного навантаження. Інформаційне 

навантаження є тією мірою, за якої може використовуватися пам’ять 

користувача, щоб обробити інформацію, відображену у вікнах дисплея. Це є 

метою виконуваного завдання, ознайомленості ОПР з ним та проекту 

інтерфейсу безпосередньо. Обмеження щодо здатності людини обробляти 

інформацію в режимі оперативної пам’яті потребує, щоб покази залишалися 

простими і протягом достатнього для тренування періоду, який є необхідним 

для вивчення команд і визначення послідовності дій. Проектувальники можуть 

зменшити інформаційне навантаження за допомогою забезпечення скоріше 

графічного, ніж буквенно-циферного, та інших форматів, що відповідають 

вимогам отримання невідкладної інформації користувачами, використання 

легких для розуміння слів, які забезпечують прості діалоги. 

Мета проектування інтерфейсу користувача — це розроблення схеми або 

макету екрана і інтерфейсу, щоб вони були зручними для користування й 

візуально привабливими. Розроблювачі інтерфейсу мають приділяти значну 

увагу його ергономіці, ставлячи за мету забезпечити комфортну й ефективну 

взаємодію користувачів зі складною системою оброблення інформації, а також 

досягти повноти знань, які використовуються в цьому процесі. Зацікавлені 

користувачі системи підтримки прийняття рішень і проектувальники інфор-

маційних систем мають брати активну участь у процесах проектування і 

оцінювання інтерфейсів користувача ІАС.  
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При проектуванні користувацького інтерфейсу слід враховувати багато 

факторів. Інтерфейс якомога повинен бути простішим та швидким в роботі.  

Перед тим як створювати інтерфейс необхідно добре проаналізувати завдання 

які буде виконувати користувач на ПК і як інтерфейс дозволить йому швидко 

працювати. Можна обирати певні підходити щодо проектування 

користувацького інтерфейсу слід враховувати : 

- зображення інформації, що передається до користувача. 

- операції з маніпулювання відображуваними даними 

- допомога для пам’яті користувача.  

- забезпечення допомоги користувачу щодо контролю ІАС, тобто засобами 

керування. 
 

 

Рис. 3.7 Схема інтерфейсу системи формування та аналізу страхових договорів 

 

Візуальний інтерфейс задачі з формування та ведення страхових договорів 

був розроблений в IDE NetBeans. NetBeans IDE — вільне інтегроване 

середовище розробки (IDE) для мов програмування Java, JavaFX, C/C++, PHP, 

JavaScript, Python, Groovy. Середовище може бути встановлене і для підтримки 

окремих мов, і у повній конфігурації. Середовище розробки NetBeans за 

умовчанням підтримує розробку для платформ J2SE і J2EE. За якістю і 

можливостям останні версії NetBeans IDE змагається з найкращим 

інтегрованими середовищами розробки для мови Java, підтримуючи 

рефакторинг, профілювання, виділення синтаксичних конструкцій кольором, 

автодоповнення мовних конструкцій на льоту, шаблони коду та інше. Приклад 

засобів проектування візуального інтерфейсу в середовищі NetBeans наведено в 

додатку 3. 

Користувач 

Аналіз 

Внесення нової анкети 
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Для досліджуваної задачі інтерфейс системи написаний на гіпертекстовій 

мові розмітки HTML з використанням каскадних таблиць стилю CSS. Самі дані 

динамічно генеруються засобами серверної скрипкової мови програмування 

РНР. Він, в свою чергу, приймає, оброблює та передає дані шляхом SQL-

запитів до бази даних MySQL.  

За рахунок веб-інтерфейсу, до введення договорів чи перегляду звітів, 

сформованих системою, можливо отримати доступ з будь-якого ПК в страховій 

компанію, лише маючи логін і пароль до системи. Також це дозволяє 

розширювати, доповнювати чи змінювати систему без участі користувачів. 

Після внесення відповідних змінень до системи, в інтерфейсі всіх користувачів 

автоматично буде оновлена версія програмного засобу. Приклад розробленого 

програмного інтерфейсу для формування та ведення страхових договорів 

наведено в додатку 4.  

Для організації інформаційної бази було створено інформаційні масиви: 

види страхування, довідних філій, договір, довідник клієнтів, довідних 

страхових агентів. Перелік атрибутів, що підлягають зберіганню в базі даних 

наведено у відповідних таблицях 3.2 – 3.6. 

 

Опис масиву «Види страхування» 

Назва масиву – Вид страхування. 
Позначення масиву – VYD_STR. 

Назва носія інформації – МД. 
Обсяг масиву – 20 записів. 
Довжина запису – 201 символів. 
Метод організації – послідовний. 
Ключі упорядкування – код виду страхування. 
Ідентифікатор індексного масиву – VYD_STR1. 
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Таблиця 3.2. 
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Код виду 
страхування 

kod_vydu_

strah 

v 9 (1) ПК - так ІНД DOG 

Назва виду 
страхування 

nazva_vyd

u_ strah 

- A (200) - - так - - 

 

Опис масиву «Філії» 

Назва масиву - Довідник філій. 
Позначення масиву – FIL. 

Назва носія інформації – МД. 
Обсяг масиву – 10 записів. 
Довжина запису – 317 символів. 
Метод організації – послідовний. 
Ключі упорядкування – код філії. 
Ідентифікатор індексного масиву – FIL1. 

 

Таблиця 3.3. 
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Код філії kod_filii f 9(2) ПК - так ІНД DOG, 

STR_AG 

Назва філії nazva_filii - А(150) - - так - - 

Адреса філії adresa_filii - А(100) - - так - - 

Е-mail філії e-mail_filii - А(50) - - так - - 

Телефон філії tel_filii - 9(15) - - так - - 
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Опис масиву «Договір» 

Назва масиву - Договір. 
Позначення масиву –DOG . 

Назва носія інформації – МД. 
Обсяг масиву – 20 записів. 
Довжина запису – 38 символів. 
Метод організації – послідовний. 
Ключі упорядкування – код договору. 
Ідентифікатор індексного масиву – DOG1. 

Таблиця 3.4 
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договору 

kod_dogovoru d 9(8) ПК - так ІНД - 

Код 
страхового 
агента 

kod_ag a 9(3) ВК - так ІНД STR_AG 

Код клієнта kod_klienta k 9(6) - - так ІНД KL 

Код філії kod_filii f 9(2) - - так ІДД FIL 

Код виду 
страхування 

kod_vydu_strah s 9(1) - - так ІДД VYD_S

TR 

Дата 
складання 
договору 

data_ukl dmy 9(8) - - так - - 

Розмір 
страхового 
внеску 

sum_strah_vnes S 9(6) - - так - - 

Тарифна 
ставка (%) 

t_stavka T 9(3) - - так - - 

 

Опис масиву «Клієнти» 

Назва масиву - Довідник клієнтів. 
Позначення масиву – KL. 

Назва носія інформації – МД. 
Обсяг масиву – 50 записів. 
Довжина запису – 231 символів. 
Метод організації – послідовний. 
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Ключі упорядкування – код клієнта. 
Ідентифікатор індексного масиву – KL1. 

Таблиця 3.5 
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Код клієнта kod_klienta k 9(6) П

К 

- так ІНД DOG 

ПІБ клієнта PIB_klienta - A(60) - - так - - 

Адреса клієнта adresa_klienta - А(100) - - так - - 

Е-mail клієнта e-mail_klienta - А(50) - - так - - 

Телефон клієнта tel_klienta - A(15) - - так - - 

 

Опис масиву «Страхові агенти» 

Назва масиву - Довідник страхових агентів. 
Позначення масиву – STRAHOVYK. 

Назва носія інформації – МД. 
Обсяг масиву – 10 записів. 
Довжина запису – 317 символів. 
Метод організації – послідовний. 
Ключі упорядкування – код страховика. 
Ідентифікатор індексного масиву – STRAHOVYK1. 

Таблиця 3.6 
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Назва страхового nazva_filii - A(150) - - так - - 
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агента 

Адреса страхового 

агента 

adresa_filii - A(100) - - так - - 

Е-mail страхового 

агента 

e-mail_filii - A(50) - - так - - 

Телефон страхового 
агента 

tel_filii - 9(15) - - так - - 

 

Організаційне забезпечення є однією з головних умов створення і 

функціонування автоматизованої системи обробки інформації. Організаційне 

забезпечення - сукупність методів та засобів, які використовуються 

спеціалістами для підвищення ефективності управління як на стадії створення, 

так і на наступних стадіях життєдіяльності системи. Воно включає широкий 

аспект проблем, пов’язаних з проектуванням та функціонуванням систем, 

визначає організаційну структуру, склад елементів, їх зв’язки та взаємодію, 

встановлює чіткий порядок виконання комплексів робіт. Організаційне 

забезпечення базується на методології, в основу якої покладене 

функціонування системи, відображає її особливості, включає правові аспекти, 

які регулюють діяльність людино-машинної системи. 

Під організаційним забезпеченням слід розуміти узгодження по місцю, 

часу і меті сумісне функціонування окремих виконавців, колективів і технічних 

засобів. Воно повинно здійснюватися і регулюватися деякими правилами 

взаємодії, які утворюють правовий та моральний кодекс і складають основу 

правового забезпечення. Тому організаційне забезпечення будується на 

нормативних актах правового забезпечення, а правове забезпечення знаходить 

своє втілення в організаційному забезпеченні. 

Між АРМами працівників страхового відділу існує, як правило, тісний 

інформаційний зв'язок, тому вони підключені до загальної мережі. При 

впровадженні інформаційної системи в страхових компаніях можуть суттєво 

змінитися функції та організація роботи працівників відділу. Суттєвих змін в 

організаційній структурі при автоматизації функцій працівників відділу 
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страхування не відбувається. Страховик виконує ті ж функції, але створюються 

нові умови роботи (робочі місця обладнують ПЕОМ, на базі яких створюються 

АРМи). При цьому комплекс машин і спеціалісти діють як єдине ціле і в межах 

вибраного технологічного процесу. 

В процесі рішення даної задачі комплекс машин і спеціалісти працюють як 

єдине ціле в рамках вибраного технологічного процесу. Технологічний процес 

обробки інформації являє собою комплекс взаємопов’язаних операцій по 

перетворенню інформації у відповідності з поставленою метою з моменту її 

винекнення до моменту її споживання кінцевим користувачем. ПЕОМ 

забезпечує реалізацію тієї частини технологічних процедур, які можна 

формалізувати.  

Найбільш перспективною формою організації технологічного процесу є 

обробка інформації в умовах АРМ. Основний принцип представлення ТП - у 

вигляді операцій, об’єднаних відповідними формами зв’язку у послідовний 

ланцюг логічно завершених робіт. Звичайно виділяють технологічний процес 

збору даних і технологічний процес обробки даних. Якщо ж первинну 

інформацію збирають і обробляють з використанням ПЕОМ, то схема збору і 

обробки інформації представляють єдиною. 

Кожен спеціаліст має своє автоматизоване робоче місце. Автоматизовані 

робочі місця, що створюються, підвищують  ефективність  праці,  вірогідність 

результатів  та  спрощують  роботу  спеціаліста. Основне призначення АРМ 

полягає в наступному : 

- автоматизація представлення результатів обробки  інформації на ЕОМ  в 

зручній для користувача формі; 

- забезпечення діалогу між користувачем та ЕОМ в процесі рішення 

економічних задач; 

- автоматизація випуску різної проектної та технологічної документації, 

необхідних форм звітності. 

На сучасному етапі для програмування модулів проміжного рівня 

використовується мова серверних сценаріїв РНР, а для управління даними – 
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СУБД MySQL. Таким чином, зв'язку PHP-MySQL слід розглядати як 

стандартний інструмент для створення подібних систем.  

Для реалізації програми використовується СУБД MySQL. Вибір 

обумовлений тим, що дана СУБД має широке розповсюдження та практичне 

використання у парі з PHP, та  призначений для роботи з реляційними базами 

даних.  Розробник може працювати безпосередньо або за допомогою 

спеціальних засобів, включених в пакет. Дозволяє об'єднати  всю роботу в 

рамках одного об'єкту. 

Для сховища даних були обрані в СУБД таблиці InnoDB. Класичне 

визначення  Тип таблиць InnoDB — новий тип таблиць MySQL для зберігання 

даних. InnoDB являє собою розширену версію сховища MyISAM, з додаванням 

засобів збереження цілісності даних після краху. 

Основні переваги InnoDB: 

- У разі краху проводиться відкат результатів виконання поточної операції 

або повернення в стан до команди LOCK TABLES. Реалізація через ведення 

логу операцій. 

- Можливість відновлення стану з будь-якої точки в журналі операцій, 

включаючи підтримку CREATE/DROP/RENAME/TRUNCATE. Може бути 

використана для створення інкрементальних бекапів, через періодичне 

копіювання лог файлу. 

- Підтримка всіх форматів стовпців MyISAM, розширена новим форматом 

«rows-in-block», що використовують сторінковий спосіб зберігання даних, при 

якому дані в стовпцях можуть кешуватися. 

- В майбутньому буде реалізовано два режими: транзакційний і без 

відображення в журналі транзакцій, для не критичних даних. 

Розмір сторінки даних дорівнює 8Кб, що дозволяє досягти більш високої 

продуктивності для індексів за полями фіксованого розміру, але працює 

повільніше у разі індексування ключів змінної довжини. 

InnoDB є одним з механізмів зберігання даних, наявних в MySQL. 

Побудований на основі старого коду ISAM, але має багато розширень. До версії 

http://uk.wikipedia.org/wiki/MyISAM
http://uk.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISAM&action=edit&redlink=1
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5.5.4 був механізм зберігання MySQL за замовчуванням, який був замінений  

MyISAM. 

Основні недоліки MyISAM: брак транзакційності, блокування на рівні 

таблиці, і відсутність підтримки стандартів MVCC та ACID. MyISAM, однак, є 

єдиним механізмом в MySQL, що дозволяв повнотекстовий пошуку і 

індексацію, поки ця функція не була додана в InnoDB. 

Функціонування інформаційної системи ґрунтується на використанні 

технічних засобів, які забезпечують збирання, реєстрацію, передачу, зберігання, 

обробку і тиражування інформації, а також процеси взаємодії людини і 

комп’ютера для вирішення задач управління об’єктом. Передбачається, що 

інформаційна система створюватиметься на базі впровадження: нових радіо-

комунікаційних зв’язків, сучасних комп’ютерної та факсимільно-друкуючої 

техніки, локальної комп’ютерної мережі і відповідних програмних засобів. 

Комп’ютерні мережі, які з’явилися недавно, здатні утворити основний кістяк 

комунікаційних зв’язків. Ці мережі - один з яскравих прикладів реалізації 

інформаційних технологій, в яких поєднуються, як різного роду апаратура по 

обробці, зберіганню та передачі інформації, так і різні види обслуговування 

(інформаційна служба, телекс, відеотекс, телеконференції, електронна пошта). 

Крім телеграфних апаратів, на кінцевих пунктах мережі з’явилися комп’ютери, 

факсимільні апарати, бази даних. До провідникових і кабельних каналів 

додалися мікрохвильові і волоконно-оптичні. Завдяки об’єднанню 

використовуваних програмно-сумісних комп’ютерів в локальну мережу, 

досягається оптимальне співвідношення продуктивності і вартості 

інформаційно-обчислювальної системи. Архітектура локальної мережі 

забезпечує високий рівень інтеграції системи, як по вертикалі, так і по 

горизонталі, підвищення продуктивності управлінської праці в два-три рази при 

роботі на ізольованих засобах інформаційних підсистем і в п’ять - десять раз 

при роботі в складі локальної мережі. Для ефективного використання 

різноманітної номенклатури технічних засобів необхідно забезпечити їх 

інформаційну (єдині формати даних і агрегатів даних, спільність тезаурусу і 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=InnoDB.&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=InnoDB.&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=MVCC&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ACID.&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/InnoDB
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класифікаторів, наявність інтерфейсів кодів і технічних пристроїв), програмну і 

технічну (пропускні здатності пристроїв і каналів, можливість спряження 

пристроїв і каналів штатними засобами) сумісність. З цією метою всі засоби 

інформаційної системи повинні бути об’єднані в єдиний комплекс технічних 

засобів  інформаційної системи. Ця специфічна вимога є додатковою до 

звичайних вимог, яка охоплює виконання поставлених завдань з необхідною 

якістю, виконання вимог економіки, надійності, економічності і естетики. 

Структурними елементами технічного забезпечення є технічні засоби, 

методичні і управлінські матеріали, технічна документація, обслуговуючий 

персонал, які забезпечують виконання функціональних задач інформаційної 

системи. Персонал об’єднує розробників і експлуатаційників комплексу 

технічних засобів з врахуванням периферійного обладнання і засобів зв’язку. 

Мінімальні вимоги до обладнання, необхідні для роботи системи подано в 

таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Мінімальні вимоги до обчислювального комплексу 

Компонент Мінімальні вимоги що до характеристик комп’ютера  

Процесор Pentium 4 1,4 ГГц 

Оперативна пам’ять 512 МБ 

Жорсткий диск 20 ГБ 

Пристрій для 

зчитування 

Для встановлення компонентів системи з CD або DVD-диска 

необхідний відповідний пристрій. 

Відображення адаптер VGA 32mb 1024x768 точок. 

Інші пристрої Миша , клавіатура. 

 

Для забезпечення нормальної роботи спроектованої системи  необхідно 

щоб ПК мав будь-який процесор з серії Intel Pentium, хоча б 1024 Мбайт 

оперативної пам’яті, а також, звичайно, був забезпечений монітором, 
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клавіатурою та маніпулятором. На ПК повинна бути встановлена операційна 

система Windows XP/Vista/7. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

В роботі для представлення бази знань у вигляді семантичної мережі 

використано MatLab. Вхідними параметрами є дані зареєстрованих страховикам 

страхових полісів. Вихідним параметром є результат – оцінка страхової історії 

страховика і визначення ризиків пов’язаних з відкриттям даного страхового 

полісу. 

Альтернативний варіант бази знань представлений у вигляді фреймової 

моделі та реалізований у програмному середовищі Protege. Ця вільно 

розповсюджувана Java-програма для побудови (створення, редакції та 

перегляду) онтологій тієї чи іншої прикладної області. Вона включає редактор 

онтологій, який дозволяє проектувати онтології, розгортаючи ієрархічну 

структуру абстрактних  та конкретних класів та слотів. 

Зазначено,  що в основу інфологічного моделювання покладено 

висхідний метод, який оснований на синтезі атрибутів. Цей метод полягає в 

тому, що спочатку визначаються атрибути , які підлягають збереженню в базі. 

Визначено, що мета проектування інтерфейсу користувача — це 

розроблення схеми або макету екрана і інтерфейсу, щоб вони були зручними 

для користування й візуально привабливими. Розроблювачі інтерфейсу мають 

приділяти значну увагу його ергономіці, ставлячи за мету забезпечити 

комфортну й ефективну взаємодію користувачів зі складною системою 

оброблення інформації, а також досягти повноти знань, які використовуються в 

цьому процесі. Зацікавлені користувачі системи підтримки прийняття рішень і 

проектувальники інформаційних систем мають брати активну участь у 

процесах проектування і оцінювання інтерфейсів користувача ІАС.  

При проектуванні користувацького інтерфейсу слід враховувати багато 

факторів. Інтерфейс якомога повинен бути простішим та швидким в роботі.  

Перед тим як створювати інтерфейс необхідно добре проаналізувати завдання 
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які буде виконувати користувач на ПК і як інтерфейс дозволить йому швидко 

працювати. 

Для досліджуваної задачі інтерфейс системи написаний на гіпертекстовій 

мові розмітки HTML з використанням каскадних таблиць стилю CSS. Самі дані 

динамічно генеруються засобами серверної скрипкової мови програмування 

РНР. Він, в свою чергу, приймає, оброблює та передає дані шляхом SQL-

запитів до бази даних MySQL.  
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ВИСНОВКИ  
У кваліфікаційній роботі магістра в рамках інформатизації підприємства 

було поставлено та виконано завдання розроблено інформаційно-аналітичну 

підсистему для формування та ведення страхових договорів. 

Зазначено, що застосування автоматизованих систем дозволило 

представити в формалізованому вигляді, придатному для практичного 

використання, концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду 

для реалізації та організації соціальних процесів. При цьому передбачається 

економія витрат праці, часу та інших матеріальних ресурсів, необхідних для 

здійснення цих процесів. Тому автоматизовані системи відіграють важливу 

стратегічну роль, яка постійно зростає. 

Було розроблено систему, яка зможе надійно оперувати даними, за 

допомогою якої стане можливим вводити, змінювати, переглядати та видаляти 

записи. Також ними можна буде керувати та використовувати їх у необхідних 

розрахунках таким чином, щоб користувач не відчував незручності у роботі з 

базою даних.  

Також було розроблено структуру бази даних, що складається з 9 таблиць, 

і сформульовані запити на мові SQL для виведення звітів по роботі компанії. 

Дана система дозволяє автоматизувати весь документообіг, що дозволяє 

розвантажити звітний документообіг, і скоротити помилки в документації. При 

появі нових виробничих завдань розробник може в найкоротші терміни 

реалізувати їх в базі даних, шляхом додавання рядків, стовпців і цілих таблиць. 

Досліджено, що універсальність OLAP-систем робить їх не зовсім 

відповідними для специфічних фінансово-економічних завдань, що вимагають 

застосування спеціальної методики і організаційних принципів, тому OLAP-

додатки не можуть в повній мірі бути повноцінною альтернативою 

спеціалізованим фінансовим системам, наприклад, системам бюджетування або 

консолідації фінансової звітності. З іншого боку, саме поєднання OLAP і 

спеціалізованих систем дає певні переваги, оскільки, у цьому випадку, 
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спеціальні функції, методи і алгоритми успішно поєднуються з універсальністю 

аналітичної обробки даних. 

В системі представлено два типи інформації: довідникова та оперативна. 

При завершенні операцій видається на екран або на друк вихідний документ, 

який має назву «Відомість про суму страхових внесків». У відомості 

представлена кількість складених договорів та загальна сума, яку отримує 

страхова компанія. 

Мета ж кваліфікаційної роботи магістра була досягнута в повному обсязі. 

У ході виконання досліджено предметну область та реалізовано в програмному 

продукті MySQL, яка володіє всім необхідним для створення класичної бази 

даних. Дана СУБД є потужною, гнучкою та простою у використанні. За 

допомогою вбудованого контролю прав доступу можна з легкістю за 

необхідністю наділити кожного користувача бази даних тільки необхідними 

для нього правами доступу та обмежити його дії стосовно інших частин бази 

даних. 
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Додаток 1 

Текст програми, що реалізує семантичну мережу із використанням 
функцій бібліотеки SNToolbox пакету MATLAB 

 

% створюємо структуру для семантичної мережі 
SN=SNnew; 

% додаємо вузли типу "АБО" - значення атрибутів 
SN=SNaddORnode(SN,'more', 'less'); 

  

% додаємо вузли типу "ТА" - об’єкти і назви атрибутів 
SN=SNaddANDnode(SN, 'Страхова компанія', 'Дані','Коефіцієнти ліквідності 
>=0.2','коефіцієнт покриття: >=12','БМ>0.5', 'Коефіцієнти прибутковості>0.3', 
'Коефіцієнт загальної платоспроможності>=2', 'Коефіцієнт 
виплатоспроможності>=2', 'Страхова історія>5', 'Коефіцієнт 
заборгованості>0.5','Задовільний стан', 'Незадовільний стан', 'Результат'); 
  

% додаємо відносини між вузлами 
SN=SNaddrelation(SN, 'Страхова компанія', 'has', 'Дані'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Страхова компанія', 'has', 'Результат'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Дані', 'type', 'Коефіцієнти ліквідності >=0.2'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Дані', 'type', 'коефіцієнт покриття: >=12'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Дані', 'type', 'БМ>0.5'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Дані', 'type', 'Коефіцієнти прибутковості>0.3'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Дані', 'type', 'Коефіцієнт загальної 
платоспроможності>=2'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Дані', 'type', 'Коефіцієнт виплатоспроможності>=2'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Дані', 'type', 'Страхова історія>5'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Дані', 'type', 'Коефіцієнт заборгованості>0.5'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Результат', 'type', 'Задовільний стан'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Результат', 'type', 'Незадовільний стан'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Коефіцієнти ліквідності >=0.2', 'type', 'more'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Коефіцієнти ліквідності >=0.2', 'type', 'less'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'коефіцієнт покриття: >=12', 'type', 'more'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'коефіцієнт покриття: >=12', 'type', 'less'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'БМ>0.5', 'type', 'more'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'БМ>0.5', 'type', 'less'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Коефіцієнти прибутковості>0.3', 'type', 'more'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Коефіцієнти прибутковості>0.3', 'type', 'less'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Коефіцієнт загальної платоспроможності>=2', 'type', 
'more'); 

SN=SNaddrelation(SN, 'Коефіцієнт загальної платоспроможності>=2', 'type', 
'less'); 

SN=SNaddrelation(SN, 'Коефіцієнт виплатоспроможності>=2', 'type', 'more'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Коефіцієнт виплатоспроможності>=2', 'type', 'less'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Страхова історія>5', 'type', 'more'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Страхова історія>5', 'type', 'less'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Коефіцієнт заборгованості>0.5', 'type', 'more'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'Коефіцієнт заборгованості>0.5', 'type', 'less'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'more', 'include', 'Задовільний стан'); 
SN=SNaddrelation(SN, 'less', 'include', 'Незадовільний стан'); 
% будуємо графічні зображення схеми семантичної мережі 
SNplot(SN, 'hierarchy'); % ієрархічне розташування вузлів 
figure; % створюємо нове вікно для іншої схеми 
SNplot(SN, 'circle'); %  кругове розташування вузлів 
% створюємо мережу-запит на основі мережі бази знань 
SN1=SN; 

% видаляємо з мережі-запиту зайві вузли 
SN1=SNdelnode(SN1, 'Задовільний стан', 'Незадовільний стан','more', 'less');  
% додаємо до мережі-запиту цільовий вузол 
SN1=SNaddANDnode(SN1, '?'); 
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% додаємо до мережі-запиту відношення для цільового вузла 
SN1=SNaddrelation(SN1, 'Результат', 'type', '?'); 
figure; % створюємо нове вікно для схеми 
 

% будуємо графічне зображення схеми мережі-запиту 
SNplot(SN1, 'random'); % випадкове розташування вузлів 
% виконуємо запит до семантичної мережі,  
% результати якого видаємо на екран 
ResSNfind(SN, SN1) 
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Додаток 2. 
Результат побудови фреймової моделі у середовищі Protege 

 

 

 

 



 

 

85 

Додаток 3 

Структура таблиць розробленої бази даних в середовищі MySQL 

contract: 

 

department: 

 

employee: 

 

clients: 
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Продовження додатку 3 

 

type_insurance: 

 

options_insurance: 

 

arguments_options: 

 

contract_arguments: 

 

payments: 
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Додаток 4 

Приклад засобів проектування візуального інтерфейсу в середовищі 
NetBeans 
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