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During the period May 24-26, 2017 the traditional International Conference “Dynamical Systems Modeling 

and Stability Investigation” was held. The members of committees were 

SCIENTIFIC COMMITTEE 

Aliev F. (Baku, Azerbaidzhan), 

Andreev A.S. (Ulyanovsk, Rusia), 

Amirgalieva S. (Almaty, Kazakhstan), 

Babaev A.E. (Kyiv, Ukraine), 

Bastinec J. (Brno, Czech Republic), 

Boychuk A.A. (Kyiv, Ukraine), 

Cherevko I.V. (Chernitsi, Ukraine), 

Chikrii A.O. (Kyiv, Ukraine), 

Diblik J. (Brno, Czech Republic), 

Dimitrov G. (Sofia, Bulgaria), 

Demidenko G.V. (Novosibirsk, Russia), 

Domoshnitsky A. (Ariel, Israel), 

Ivanov A.F. (Penn State, U.S.A.), 

Kalitin B.S. (Minsk, Belorussia), 

Karandzhulov L.I. (Sofia, Bulgaria), 

Kolomodaev M. (Almaty, Kazakhstan), 

Kubenko V.D. (Kyiv, Ukraine), 

Krack Yu.V. (Kyiv, Ukraine), 

Makarov V.L. (Kyiv, Ukraine), 

Martinyuk A.A. (Kyiv, Ukraine), 

Ruzickova M. (Zilina, Slovak Republic), 

Sadyrbaev F. (Riga, Latvia)  

Shmeidel E. (Byalystok, Poland), 

Vasiliev S.N. (Moscow, Russia) 

 

ORGANIZING COMMITTEE 

Babaev A.A. (Kyiv, Ukraine), 

Bychkov O. (Kyiv, Ukraine), 

Chernii D.I (Kyiv, Ukraine), 

DzhalladovaI.A.(Kyiv,Ukraine,Vice Chairman) 

Grygorenko A.Ya. (Kyiv, Ukraine), 

Kapustyan O.I. (Kyiv, Ukraine),  

Kashpur O.F. (Kyiv, Ukraine), 

Khusainov D.Ya. (Kyiv, Ukraine, Chairman), 

Liashenko O. I. (Kyiv, Ukraine), 

Limarchenko O.S. (Kyiv, Ukraine) 

Mazko A.P. (Kyiv, Ukraine), 

Nikitchenko N.S. (Kyiv, Ukraine), 

Onyshchenko S.M. (Kyiv, Ukraine), 

Podchasov N.P. (Kyiv, Ukraine), 

Shatyrko A.V (Kyiv, Ukraine, Vice Chairman), 

Shkilniak S.S. (Kyiv, Ukraine), 

Zhuk Ya. A. (Kyiv, Ukraine). 

The Conference covers the following topics: 

1. Mathematical methods of system investigation. 

 Investigation of differential, functional-differential and difference systems. 

 Investigation of system stability, controllability and optimization. 

 Bifurcations and chaos in dynamical systems. 

 Lyapunov's methods in system investigation. 

2. Methods and technologies of computer modeling. 

 Numerical Methods of Mathematical Physics. 

 Method and Technology computer calculations. 

 Specialized software and systems. 

 Software and Systems Modeling 

3. Modeling and investigation of processes in mechanics. 

 Mathematical modeling in composite materials of mechanics. 

 Modeling and investigation of dynamical processes in elastic and hydroelastic systems. 

 Mathematical modeling in connected fields of mechanics. 

4. Method of control and complex systems research 

 Methods of control and optimization. 

 The continuous-discrete systems 

 Methods of differential games. 

 Fuzzy modeling and systems with uncertainty. 

 Modelling in economy and ecology. 

5. Logic-mathematical methods of modeling. 

 Methods and tools of subject domains specifications. 

 Methods and tools of software systems description. 

 Modal and temporal formalisms of systems modeling 
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Також в цей же період відбулася 
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Мішель Пезеріл, президент університету 

міста Ле Ман (Ле Ман, Франція), 

Заступник голови  

Бичков Олексій, завідувач кафедри 

Програмних систем і технологій, к.ф.-м.наук, 

доцент (Київ, Україна), 

Шевченко Віктор – професор кафедри 

Програмних систем і технологій, д.т.н, 

професор (Київ, Україна), 

Турбал Юрій – директор навчально-

наукового інституту заочно-дистанційного 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
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Поляков С.А. – доцент кафедри Програмних 

систем і технологій, к.ф.-м. наук, доцент 

Поперешняк С.В. – доцент кафедри Програмних 

систем і технологій, к.т. наук, доцент 

Супрун О.М. – доцент кафедри Програмних 

систем і технологій, к.ф.-м. наук, доцент 

Коваленко Л.Б. – декан факультету 
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технологій, голова Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих 

вчених ОДЕКУ 

Великодний С.С. – доцент кафедри 

інформаційних технологій, к.т.н., голова 

Наукового товариства факультету комп‟ютерних 
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АНАЛІТИКА ТА РЕФАКТОРІНГ ІНТЕРФЕЙСІВ CRM-СИСТЕМ 

Великодний С. С., Сирчин Д.О. 

Customer Relationship Management (CRM) – управління відносинами з клієнтами – 
поняття, що охоплює концепції, які використовуються різноманітними компаніями для 
управління їхніми взаємовідносинами зі споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз 
інформації про споживачів, постачальників, партнерів та інформації про взаємовідносини із 
ними. 

CRM-системи застосовуються практично у всіх галузях виробництва та типах 
підприємств. Такі системи – це універсальний засіб спілкування та документації всіх 
можливих відносин з клієнтом, тому важливо, щоб така система була не тільки потужною, 
але й зручною у застосуванні. 

Потужність сучасних обчислювальних центрів дозволяє робити функціональні системи, 
проте залишається питання зручності інтерфейсів, розроблених конкретно під потреби 
виробництва чи підприємства. Великий функціонал робить такі системи гнучкими, але 
складними для звичайного користувача. 

При інтеграції CRM-системи у виробництво було виявлено низку проблемних галузей: 
− рефакторінг функціональної частини; 
− зручність інтерфейсу; 
− розробка відсутнього, але необхідного функціоналу та його інтеграція у працюючу 

систему. 
Беручи до уваги ці проблеми, було проведено: 
− UX-аналiтику (згідно із потребами виробництва); 
− розробку потенційної модульної моделі, у якій є розмежування функціональної 

частини (згідно з потребами користувачів). 
Важливою частиною розробки є: 
− інтеграція бізнес-моделі у систему; 
− супровід усіх грошових потоків; 
− автоматичне розподілення фінансів на витрати, рахунки клієнтів, депозити тощо. 
CRM-система, що розглядається, дозволяє контролювати фінансові потоки та 

витрачати їх більш ефективно. 
Після завершення етапу аналітики, було проведено стадію розробки, що розділяється 

ще на чотири ітерації: 
− дизайн; 
− рефакторінг інтерфейсу; 
− розробка модульної моделі;  
− тестування системи. 
Таким чином, рефакторінг програмного забезпечення показав практичну користь 

модульної системи та підвищення ефективності у межах виробництва й відгуку клієнтів. 
Також з’явилася детальна аналітика, згідно з якою, стало зрозуміло: які області 

виробництва працюють не ефективно. Остаточна версія продукту знаходиться у розробці, 
але проміжна – вже уведена до експлуатації. 
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