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накопичення даних практично до нескінченного обсягу, призвів до того, що на 
сьогоднішній день наука при дані є одним із найбільш перспективним 
напрямком розвитку інформаційних технологій, а спеціалісти в цій галузі 
одними із найбільш затребуваних на глобалізованому ринку праці. Наука про 
дані проникла в значну кількість предметних областей економіка, соціологія, 
біологія, медицина, фармакологія та ін. Таким чином, від спеціаліста в галузі 
аналізу даних вимагаються глибокі та інтегровані знання в предметній області, 
де проводиться аналіз, теорії вірогідності та математичної статистики, 
дослідження операцій, теорії множин тощо. 

Одним з яскравих прикладів такої інтеграції є А/В-тестування, яке в 
широкому розумінні є дослідницьким методом в якому контрольна група 
елементів порівнюється із набором тестових груп, в яких один, або декілька 
показників змінено, для того, щоб визначити які зміни та в якій мірі 
покращують цільовий критерій. А/В-тестування є часним випадком 
багатоваріантного тестування в якому тестуються не два варіанти, а відразу 
декілька складових об’єкту дослідження в різних варіаціях, при котрому кожен 
елемент може бути двох видів [1,2 та ін.]. Для цього може бути придатна значна 
кількість програмного забезпечення, зокрема Mathcad Prime [3]. Часто А/В-
тестування вимагає роботи з дискретними величинами, отже можуть бути 
застосовані підходи, викладені в [4].  

Традиційно А/В-тестування або багатоваріантне тестування вважається 
методом маркетингового дослідження, в основному у інтернет-маркетигну, де 
визначається вплив контенту, дизайну та інших показників сайту на його 
конверсію. Тим не менше багатоваріантне тестування і А/В-тестування, як його 
часний випадок бути використано і в інших предметних областях, наприклад в 
транспортній логістиці [5]. 
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