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кредитоспроможності фізичнихосіб для кожного банку має свою специфіку.
Вонаадаптуєтьсяпідфінансову системуконкретного банку. Розроблена СППР
має компонент налаштування скоркінкової оцінки до фінансової системи банку.
Економіст банку, що є користувачемСППР,можезадаватибали для оцінки
кредитоспроможності фізичної особи згідно з внутрішніми правилами банку,
таким чином система може бути адаптованою під спрямованість конкретного
банку.

Розроблена на даному етапі СППР потребує подальшого вдосконалення.
Для оцінки кредитоспроможності фізичної особи та визначення ризиків
надання кредиту планується використати новий математичний метод економіки
- системно-когнітивний (СК) аналіз [3]. Такий підхід дозволить виробити
науково обгрунтовану методику визначення кредитоспроможності за
допомогою аналізу індивідуальних особливостей позичальника, що в свою
чергу позначиться на ефективності кредитування.
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У наш час ризики інвестиційної діяльності підприємства потребують
ретельної оцінки, оскільки сьогоднішньому ринку притаманна великакількість
інвестиційних ризиків, сполучених практично з будь-яким видом діяльності
підприємств. Недостатнє розуміння природи виникнення ризиків і системного
підходу до управління ними приводить до зниження прибутковості і
ефективності роботи підприємства. Своєчасне виявлення та управління
ризиками дозволяє підтримувати зростання та розвиток бізнесу[1].

Перш за все, необхідно враховувати ризики, що впливають на результати
та перспективи виробничо-фінансової та інвестиційної діяльності підприємств,
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серед яких особливе місце займають інвестиційні ризики.При управлінні
ризиками проекту на вироблення управлінського рішення накладаються
жорсткі часові обмеження, тому виникає потреба в розробці системи підтримки
прийняття рішень (СППР), яка спростить процес управління ризиками на
підприємстві.

Розроблена СППР виконує функції збору інформації про інвестиційний
проект,оцінки ефективності інвестиційного проекту,визначення рівня та
параметрів інвестиційного ризику,формування рекомендацій з управління
ризиками.Основними компонентами розробленої системи є база даних,модуль
визначення ефективності інвестиційних проектів,модуль розрахунку
інвестиційних ризиків,модуль аналізу даних і формування рекомендацій.

База даних накопичує дані, необхідні для визначення ступеня
інвестиційних ризиків. Модуль визначення ефективності інвестиційних
проектів дозволяє розрахувати ефективність інвестиційного проекту за
періодом окупності, дисконтованим періодом окупності, періодом повернення
позикових коштів, чистою приведеною вартістю, внутрішньою нормою
прибутковості (рентабельності), нормою повернення інвестицій [2].Модуль
розрахунку інвестиційних ризиків дозволяє оцінити всі можливі інвестиційні
ризики - ризик неплатоспроможності (або ризик незбалансованої ліквідності)
підприємства, ризик проектування, будівельний ризик, маркетинговий ризик,
ризик фінансування проекту, інфляційний ризик, процентний ризик, податкової
ризик, структурний операційний ризик, криміногенний ризик.Модуль аналізу
даних і формування рекомендацій формує список заходів щодо зниження
інвестиційних ризиків - диверсифікацію, лімітування, самострахування,
страхування, хеджування, розробки бізнес-плану[3].

Визначення ступеня інвестиційних ризиків ґрунтується на таких
принципах. Спершу проводиться аналіз чутливості і сценарний аналіз ризиків,
які ґрунтуються на спрощеному визначенні параметрів проекту (ставки
дисконтування, умов зовнішнього середовища і т. п.). Після цього, якщо проект
не задовольняє всім необхідним умовам, він відхиляється, інакше - проводиться
його більш детальне дослідження. При позитивному результаті дослідження
опрацьовуються всі аспекти, які можуть вплинути на підсумок проекту. Потім
знову проводився кількісний аналіз на підставі уточнених даних і заходів щодо
усунення виявлених в ході роботи ризиків.

Дана СППР може знайти застосування при прийнятті рішень в плануванні
фінансової діяльності будь-якого підприємства.При використанні розробленої
СППР, менеджер, який приймає рішення щодо інвестування, з ряду
альтернативних проектів вибирає найбільш ефективний проект.
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Активний розвиток розподілених обчислювальних систем та проблеми
пов‘язані з їх безвідмовною роботою спровокували розробку систем
балансування навантаження Web-серверів. Ці системи представляють собою
інструментальний (програмно-апаратний) засіб, який призначений для
переадресації клієнтських запитів на найменш завантажений або
найпридатніший Web-сервер з групи машин, на яких зберігаються дзеркальні
копії інформаційного ресурсу. Клієнту невідомо що він звертається до цілої
групи серверів: всі вони уявляються йому у вигляді декого єдиного
віртуального серверу.

Система балансування навантаження постійно відстежує рівень
навантаження і стан довірених їй Web-серверів з тим, щоб на підставі зібраної
інформації в будь-який момент надати клієнтові доступ до того серверу, який
зможе найкращим чином відповісти на його запит. При цьому
використовується два методи контролю: зовнішній моніторинг і внутрішній
моніторинг.

При проведенні зовнішнього моніторингу система балансування
навантаження розраховує час відгуку серверу, для чого направляє на сервер
запит і заміряє час відгуку. Найпростіша техніка виконання зовнішнього
моніторингу сервера припускає використання ping-тестів по протоколу
керування повідомленнями Internet ControlMessageProtocol (ICMP). Однак
зазначимо, що незважаючи на те, що зовнішній моніторинг дає можливість
отримати корисну інформацію про обраний сервер, як метод діагностики він
має свої недоліки. Інформацію про такі істотні характеристики серверу, як стан
центрального процесора, пам'яті, системної шини,  вводу/виводу, мережевий
плати, а також про низку інших важливих ресурсів системи і встановлених
програм адміністратор має лише уривчасті відомості або взагалі ніяких.


