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дані витрати часових та трудових ресурсів, простої у роботі через помилки, 
спричинені людським фактором. 

Причиною неефективного ведення своєї діяльності є банальна безсистемна 
організація електронного документообігу підприємства, вирішити яку можна шля-
хом єдиної системи руху документів, службових записок підлеглим, координацією 
задокументованих задач між підрозділами, звітності на основі документів за певний 
період, що дозволяють швидко приймати правильні рішення [1]. 

Стає гостра потреба створити автоматизовану систему електронного до-
кументообігу, яка б дозволяла переміщати електронні документи в єдиному ін-
формаційному просторі, за допомогою спеціальних сервісів чи програм. За до-
помогою автоматизованих систем електронного документообігу буде можли-
вим вирішення питань оперативної організації управління документами, а від-
так, на основі цього, і ефективне управління підприємством загалом.  

Отже, збільшення об’ємів документообігу на сучасному етапі розвитку 
суспільства змушує запроваджувати роботу з новими джерелами інформації, 
удосконалювати форми документообігу, розробляти процеси автоматизації. 
Глoбaльнa iнфoрмaтизaцiя суспiльствa, ширoке пoширення нoвих iнфoрмaцiй-
них тa кoмунiкaцiйних технoлoгiй, пoступoве впрoвaдження ринкoвих 
мехaнiзмiв i сучaснoгo менеджменту призвели дo пoсилення рoлi iнфoрмaцiї у 
сoцiaльнo-екoнoмiчних прoцесaх i усвiдoмлення її як нaйвaжливiшoгo 
стрaтегiчнoгo ресурсу.  
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В сучасних умовах зміни клімату, наслідками урбанізації та промислової 
діяльності людини, змін у землекористуванні, досить гостро постає питання 
збереження достатніх запасів водних ресурсів для задоволення потреб населен-
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ня, тваринництва в чистій питній воді [1]. Майже 1/5 частина світового насе-
лення живе в районах з великою нестачею чистої питної води.  

Такі тенденції вимагають ефективного управління водними ресурсами на 
регіональному рівні, підвищення рівня екологічної поінформованості населен-
ня, дбайливого ставлення до охорони довкілля, формування екологічного мис-
лення громадян у сфері охорони навколишнього середовища. 

Одним з напрямів вирішення даного завдання є використання інновацій-
них рішень на основі ІТ-технологій. В якості прикладу слід навести реалізацію 
інтерактивних карт водних об’єктів державної власності [2]. 

З метою розширення їх функціоналу в роботі запропоновано доповнити їх 
3D-візуалізацією інформації на основі батиметрії [3]. Зазвичай [4], вона прово-
диться для уточнення рельєфу дна або побудови 3-вимірної гідрографічної кар-
ти з метою підрахунку запасів виробки, технічних меж кар'єрів і виділених го-
ризонтів розробки, календарного планування виконуваних робіт до кінця відп-
рацювання всіх запасів. 

В контексті наголошеної в роботі проблематики, отримані батиметричні 
дані по оцифрованих водоймах дозволять виконати аналіз підводних характери-
стик (наприклад: глибина, тип ґрунту, рівень забруднення, в тому числі механі-
чного, щільність рослинності) в інтересах оцінки стану екосистеми, об’єму во-
ди, придатності для рибальства або зрошувальних систем та ін. 

Технологічний базис запропонованого підходу передбачає формування 
двох комбінацій сучасний інноваційних рішень. Перша відноситься до операти-
вного рівня та містить технології, що по’вязані з прикладними аспектами ство-
рення бази даних батиметрії. Зазвичай, ці дані відображаються через системи 
географічних координат, наприклад GPS. Для їх отримання в якості сенсору ви-
користовується сонар. Для підвищення деталізації даних рекомендується бага-
точастотні рішення, наприклад, 40, 90 і 290 кГц. Для формування карти глибин 
сенсор переміщується послідовно по водоймі по двох ортогональних траєкторі-
ях, кожна з яких має вигляд змійки. З цією метою можливо застосовувати гідро-
дрон. На даний час, подібні апарати промислового виробництва [5] мають висо-
ку вартість. Для вирішення цього питання можна використовувати елементи ро-
бототехніки та IoT [6]. Друга комбінація спирається на інтелектуальні системи 
на основі штучного інтелекту [7], які можуть залучатись на двох етапах: оброб-
ка даних  і формування 3D-моделі водойми; прогнозування стану екосистеми з 
врахуванням зовнішніх впливів. Згідно [8], при цьому доцільно орієнтуватись 
на використання тензорно-матричної теорії нейромереж на основі торцевого 
добутку матриць [9, 10]. 

Подальші дослідження спрямовані на розробку рекомендацій щодо прак-
тичної реалізації формування бази даних батиметрії водних об’єктів Полтавсь-
кого регіону. 
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В наш час розробка якісного ПЗ на жаль досі є актуальною проблемою. 
Вважається, що програмне забезпечення е достатньо якісним, якщо воно має 6 
помилок на 1000 рядків коду при середньому показнику в 30 помилок. 

Як відомо, існує декілька визначень якості програмного забезпечення. 
Основні з них відображені в таких документах як стандарти IEEE та ISО.  Як-
ість програмного забезпечення - це ступінь, в якому ПЗ володіє необхідною 
комбінацією властивостей [1]. Якість програмного забезпечення – це сукупність 
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