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ПЕРЕДМОВА 
 

У сучасній науці для моделювання та аналізу 

функціонування складних систем використовують досягнення 

сучасної математики, системного аналізу, теорії прийняття 

рішень тощо. Водночас процеси  глобалізації та інтеграції, 

фінансової та економічної нестабільності викликають 

необхідність пошуку нових інструментів, що враховували б  

елементи невизначеності, значного числа ризиків та сприяли б 

підвищенню ефективності процесів моделювання. Це 

стосується різних сфер та галузей діяльності людини.  

Найістотніше на розвиток суспільства, як складної 

системи, впливають економічний та освітній складники. Саме 

освітня діяльність формує високоінтелектуальне покоління 

фахівців, які у майбутньому будуть формувати стиль 

діяльності та поведінки економічних суб’єктів. Водночас 

прогнозованість та передбачуваність економічних зрушень 

створюють умови для стабільного економічного зростання та 

розвитку. 

Науковий доробок сучасних вчених може бути запорукою 

удосконалення діяльності різноманітних економічних 

суб’єктів, основою розробки оперативних та стратегічних 

планів і програм діяльності бізнесу та уряду. Ця монографія, 

зокрема, покликана відобразити напрацювання вчених щодо 

удосконалення наявних та розробки нових підходів у 

моделюванні складних систем різного рівня.  

Структура монографії передбачає об’єднання статей 

науковців у два розділи: Розділ 1. Моделювання в освіті. 

Розділ 2. Моделювання в економіці. Перша частина 

колективної монографії присвячена широкому впровадженню 

технології моделювання в освіті, у другій – відображено 

результати пошуку вчених та практиків у сфері аналізу та 

прогнозування економічних явищ і процесів. 

Відомий математик Олександр Андрійович Самарський, 

який стояв у витоків комп’ютерного моделювання в освітній 

діяльності, критикуючи загальне захоплення технічною 

стороною інформаційних технологій, ще в 1988 році сказав: 

«Ні знання пристрою ЕОМ, ні вміння програмувати, ні 
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мільйони комп'ютерів не приведуть до підвищення 

продуктивності праці в нашому суспільстві, якщо вони не 

будуть розумно використовуватися, якщо не буде змістовних 

завдань і сучасних математичних моделей. (Компьютеры, 

модели, вычислительный эксперимент. Введение в 

информатику с позиций математического моделирования/Авт. 

предисловия А. А. Самарский.– М.: Наука, 1988. – 176 с.).  

Дійсно, математичне моделювання поряд з фізичним і 

натурним експериментами є основним способом дослідження і 

отримання нових знань у різних сферах природничих наук. 

Широке впровадження результатів математичного 

моделювання у цих сферах обумовлено багатьма факторами, 

основними з яких є:  

- ускладнення класу досліджуваних завдань, для вивчення 

яких необхідне створення нових дорогих експериментальних 

установок або модельних об'єктів;  

- велика вартість обслуговування експериментальних 

установок і об'єктів та високі енергетичні витрати на їх роботу 

і обслуговування; 

- необхідність вирішення екологічних, соціальних та інших 

проблем при їх експлуатації;  

- неможливість проведення фізичного (хімічного, 

економічного і т. д.) або натурного моделювання в ряді галузей 

дослідження; 

- скорочення термінів дослідження і отримання 

результатів, можливість його багаторазового і швидкого 

повторення або уточнення, зберігання тощо. 

Наукоємність нових інформаційних технологій 

визначається тріадою модель-алгоритм-програма. Оскільки в 

ЕОМ інформація представлена в формалізованому вигляді, 

модель повинна бути формалізованою. Якщо нові 

інформаційні технології перетворюються на фундамент 

наукового, технічного і соціального прогресу, то модель лягає 

в фундамент наріжним каменем. Тому в усьому світі зростає 

попит на формалізовані моделі у найрізноманітніших сферах 

знань. Відсутність культури, традицій, досвіду математичного 

опису взаємодій на початку заповнюється застосуванням ЕОМ 

для обробки великих масивів цифрової та символьної 
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інформації. Для цього створюють так звані «м’які» або 

«комп’ютерні» моделі – формалізоване відображення в ЕОМ 

практичних прийомів, досвіду діяльності, досягнень науки у 

відповідних галузях. За допомогою моделей теорія перетворює 

на систему хаотичний потік емпіричного досвіду. 

Вже не перше десятиріччя в нашій країні здійснюються 

спроби «комп’ютеризації» різних ступенів освіти. 

Комп’ютеризація, яка зазвичай розуміється або як введення 

нового засобу навчання (комп’ютера) в систему навчання, або 

як поява нового об’єкта вивчення (власне комп’ютерів і 

заснованих на них сучасних інформаційних технологій), була і 

залишається (через бурхливий розвиток ринку комп’ютерної 

апаратури і засобів телекомунікацій) безперервною інновацією 

в освіті. А інновації, так чи інакше, торкаються та впливають 

на зміст освіти. Накопичений досвід, заснований на 

високопрофесійному використанні комп’ютерних систем у 

різних сферах діяльності – від дослідження макро-і мікросвітів 

до вивчення процесів розвитку людських цивілізацій – свідчать 

про те, що комп’ютер – це інструмент. Насамперед, інструмент 

пізнання, за допомогою якого добувають нову інформацію про 

навколишній світ. Отже, кваліфікований користувач повинен 

володіти сучасною методологією пізнання – моделюванням.  

Варто зауважити, що швидка динаміка процесів 

трансформації світової та національної економіки під впливом 

процесів глобалізації, інтеграції та регіоналізації; складність 

отримання достовірних даних про перспективи їх розвитку та 

майбутні зміни, що обумовлюються багатофакторністю 

екзогенних та ендогенних чинників впливу – ці та інші фактори 

обумовлюють необхідність системного підходу до аналізу та 

прогнозування розвитку складних економічних систем. 

Актуальність тематики монографії визначається 

важливістю і дієвістю методів економіко-математичного 

моделювання для систем мікро-, макро-, мезо- та мега-рівнів. 

Застосування інструментів сучасного мережного аналізу дає 

підстави для прогнозування передвісників кризових явищ, що 

сприяє можливості передбачення та запобігання загроз як для 

підприємців, так і для управлінців регіонального та 

національного рівнів. 
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Дослідження сучасних інвестиційних процесів, поширення 

інноваційних продуктів, особливостей поведінки 

домогосподарств, економічної безпеки суб’єктів  різного рівня, 

інституційних аспектів управління – ось неповний перелік 

проблем, що хвилюють сучасних науковців та спонукають їх 

до пошуку нових підходів у моделюванні перспектив розвитку 

та вирішення нагальних проблем.  

Сподіваємось, що теоретичні та практичні результати 

дослідження науковців сприятимуть розвитку сучасної науки 

та будуть корисними для представників уряду та бізнесу.  

  

 

Редактори, 

 

завідувач, професор кафедри  

моделювання економіки і бізнесу 

Черкаського національного університету  
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д.е.н. Кібальник Л.О. 

 

завідувач, професор кафедри  

інформатики та прикладної математики 
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педагогічного університету 

д.ф.-м.н. Соловйов В.М. 

 

Одеса – Черкаси – Кривий Ріг,  

травень 2018 р. 



8 
 

РОЗДІЛ 1 
МОДЕЛЮВАННЯ В ОСВІТІ 

 

 

1.1. PSYCHOLOGICAL HORIZONS OF INFORMATION 

TECHNOLOGIES 

 

The problem of the possibility of mathematizing the thinking 

process has a long history. But the idea of automating the process of 

thinking became relevant in the last centuries, when the volumes of 

information and the required speed of its processing sharply 

increased, and when the very nature of information processes 

changed. Back in the middle of the last century, computers were 

used only for counting operations. Human society in technological 

and cultural relations became able to translate into practice the idea 

of automating information processes only in later times.  

The migration activity of the population and the pressure of 

commodity-money relations led to the predominance of formal 

contacts between people and the development of appropriate 

communication procedures. In our time, the document began to 

play an increasingly important role in communication between 

people. Document circulation in society sharply increased. With the 

development of computer technology, a powerful process of 

instrumentalization and automatization of formalized relations in 

society began. 

An important problem is that the main efforts are aimed at 

developing formal operations on formalized semantic material. But 

the technology of converting knowledge into formal texts is not 

given proper attention. Therefore, formalization caused the 

emergence of new problems, such as the correctness and 

completeness of knowledge representation in information systems. 

The main question: how to reflect real knowledge about nature in 

the structure and content of formal systems. 

Persuasive examples of this situation can be cited when 

considering the problems of computer modeling, in particular in 

education. Actual problems arising here represent a special case of 

a more general problem of the optimal interaction of individuals in 

a collective and the interaction of the collectives themselves. In this 
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case the methods of the theory of complex systems [1-3] are 

applied.  

In this case are used the latest achievements in the study of 

complex systems of various nature – physical, technical, economic, 

social, biological, cognitive, etc. They are derived mainly from 

interdisciplinary sciences, which are synergetics and the theory of 

complex networks (3, 4). The complexity theory studies dynamic 

processes in irreversible multicomponent interactive adaptive 

systems. It examines the causes and mechanisms of the emergence 

of new regimes and structures, studies the characteristic scales and 

speeds of transient and steady processes, predicts probable changes 

in the system, and points to how it would be possible to manage 

unexpected dynamic regimes that arise in complex systems. It is the 

theory of complex systems with its rich interdisciplinary arsenal of 

methods and algorithms that is an adequate tool for the analysis of 

complex dynamic processes and systems. The main idea of the 

application of the theory of complex systems is to introduce the 

measures of complexity and to analyze their dynamics in the 

process of functioning of the system [5]. The overwhelming 

majority of the proposed measures of complexity were used to 

study socio-economic systems and their adaptation to cognitive 

processes in social and humanitarian systems is not obvious. 

Comparing the corresponding complexity measures (algorithmic, 

fractal, chaos-dynamic, recurrent, non-extensive, irreversible, 

network, multiplex, etc.) with the dynamics of the actual system, 

which is described by the time series or network, makes it possible, 

firstly, to classify cognitive processes by complexity, and, secondly, 

to identify and anticipate certain critical states. Some examples 

demonstrate the possibility of using key models and methods in the 

study of cognitive processes.  

Hierarchical organizations are designed to impose correlations 

in human behavior primarily through the influence of the 

hierarchical control structure. In an ideal hierarchy all 

influences/communications between two «individuals» must travel 

through a common manager. As the complexity of collective 

behavior increases, the number of independent influences increases 

and a manager becomes unable to process/communicate all of them. 

Increasing the number of managers and decreasing the branching 



10 
 

ratio (the number of individuals supervised by one manager) helps. 

However, this strategy is defeated when the complexity of 

collective behavior increases beyond the complexity of an 

individual. 

Within the framework of the model of Multi-agent systems 

(MAS) [4, 5], the tasks of optimizing the work of large teams in 

various areas of human activity are being solved. Each actor/agent 

is a computational entity that acts in its environment and executes 

autonomous actions to reach certain goals. It is able to offer specific 

services.  

Usually collective behavior of system of agents is described as 

dialogue of agents which communicate by means of sending and 

receiving messages. On each step of activity the agent carries out 

some action depending on the internal state and the received 

message.  As a result the action changes the internal state and sends 

messages to other agents. The collaboration of agents emphasize 

autonomy and cooperation (with other agents) in order to perform 

tasks for their owners. 

There are also known attempts to study social relations by the 

method of molecular dynamics, which is used by physics in the 

problems of many bodies. Here, just as in physics, a serious barrier 

is the lack of reliable data on the nature of the interaction (the 

interaction potential) [6].  

A typical example of computer simulation of complex systems 

can be seen in studies of the structure and properties of matter. In 

contrast to simpler, so-called classical calculations (molecular 

dynamics [7]), in the middle of the last century more precise 

(quantum-mechanical) methods of calculations were developed. We 

refer to the so-called first-principles methods and Density 

functional theory (DFT) [8]. 

DFT has been very popular for calculations in solid-state 

physics since the 1970s. However, DFT was not considered 

accurate enough for calculations until the 1990s. DFT method has 

been continuously improved. Approximations used in this theory 

were greatly refined to better model when exchange and correlation 

interactions were taken into account. The exchange interaction is a 

quantum mechanical effect that only occurs between identical 

particles. Despite sometimes being called an exchange force in 
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analogy to classical force, it is not a true force, as it lacks a force 

carrier. The correlation energy is a measure of how much the 

movement of one electron is influenced by the presence of all other 

electrons. 

Despite recent improvements, there are still difficulties in using 

DFT for describing many properties of materials: intermolecular 

interactions (of critical importance to understanding chemical 

reactions), especially van der Waals forces (dispersion); charge 

transfer excitations; transition states
 
and so on. 

Of course, there is the main way to test the theory – a 

comparison with the experimental result. However, a new problem 

arises here. You can get a result that coincides with the experiment, 

changing the approaches and parameters of the theory. And then the 

old question remains: how is nature actually structured? 

When solving the fundamental issues of the psychological 

aspects of computer and information technologies, two paradigms 

emerged: the metaphor of the computer [9] and the metaphor of the 

intellect [10]. 

The computational theory of mind (the metaphor of the 

computer) holds that the mind is a computational system that is 

realized (i.e. physically implemented) by neural activity in the 

brain. The theory can be elaborated in many ways and varies 

largely based on how the term computation is understood. The 

critical aspect of such a computational model is that we can abstract 

away from particular physical details of the machine that is 

implementing the computation.
 
This is to say that computation can 

be implemented by silicon chips or neural networks, so long as 

there is a series of outputs based on manipulations of inputs and 

internal states, performed according to a certain rule. 

Computational theories of mind are often said to require mental 

representation because input into a computation comes in the form 

of symbols or representations of other objects. A computer cannot 

compute an actual object, but must interpret and represent the 

object in some form and then compute the representation. The 

computational theory of mind is related to the representational 

theory of mind in that they both require that mental states are 

representations. 

On the other hand, the development of computer technology 
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and the improvement of computers began to rely on the 

achievements of psychology in the field of thinking mechanisms 

and the nature of intelligence. 

All the above considerations show that in the course of further 

development of computer and information technologies it will be 

impossible to avoid psychological problems. It is very important to 

change the situation in which all efforts are aimed at the 

development of formal operations on formalized semantic material 

but the stage of the transformation of knowledge into the formal 

text is omitted. 
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1.2. PYTHON І C#: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ У ЯКОСТІ 

ПЕРШОЇ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Анотація. Метою дослідження є визначення доцільності 

застосування в якості першої мови програмування Python і C#. 

Завданнями дослідження є: визначення критеріїв порівняння 

мов програмування; вибір за цими критеріями мови 

програмування, яку доцільно використовувати у якості першої 

мови для учнів загальноосвітніх шкіл. Об’єктом дослідження є 

процес навчання основ програмування у загальноосвітній 

школі. Предметом дослідження є відмінні особливості мов 

програмування Python і C#, які є вагомими під час навчання 

учнів основам програмування. У роботі проаналізовано 

дослідження, присвячені обґрунтуванню і вибору першої мови 

програмування, У роботі проведено дослідження характерних 

особливостей мов програмування Python і C#, які, на думку 

автора, мають значення у процесі навчання основ 

програмування учнів загальноосвітніх шкіл. Результати 

дослідження планується перевірити шляхом педагогічного 

експерименту і у подальшому сформулювати рекомендації 

щодо вибору мови програмування. 

Ключові слова: програмування, мова програмування, 

навчання, C#, Python, середовище програмування. 

 

Вступ. У даний час зростає роль інформаційних 

технологій у житті суспільства. Потреба ринку праці у 

фахівцях ІТ-галузі приводить до того, що все більш 

востребуваними стають робітники, здатні створювати 

алгоритми, розробляти власні програми.  

Для того, щоб діяльність фахівців у галузі розробки 

програм була успішною, у них мають бути сформовані 

навички розробки алгоритмів, створення програм на 

сучасних мовах програмування. Основи алгоритмічного 

мислення формуються у дітей середнього шкільного віку, у 
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подальшому вони розвиваються або деградують. 

Питання навчання основам програмування у середній 

школі приділяється увага у дослідженнях М.І. Жалдака, 

Ю.С. Рамського, Я.М. Глинського, Л.Я. Палюшок [1], 

С.С. Жуковського, О.В. Коротун [2], В.В. Лапінського [3], 

Н.В. Морзе [4], О.М. Спіріна, П.Г. Шевчука [5; 6]. 

Останнім часом в Україні було розроблено кілька 

навчальних посібників для програмування на мові Java [7; 8], 

Python [9; 10]. Проте науковці не досягли одностайної думки 

щодо мови програмування, яку вибрати першою для вивчення 

у шкільному курсі інформатики.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Державним 

стандартом середньої освіти з інформатики передбачено 

формування в учнів основних понять з алгоритмізації і 

програмування, а також умінь створювати відповідні програми 

[11]. Саме тому у шкільну програму з інформатики включено 

змістову лінію «Основи алгоритмізації і програмування».  

Вивчення елементів програмування починається у 

початкових класах. Об’єктом роботи учнів у цьому віці є 

програма на мові Scratch, а засобом досягнення мети – 

середовище програмування Scratch. У подальшому, у 8 класі, 

учні приступають до вивчення повноцінної мови 

програмування, яка має свій синтаксис і семантику, а також 

середовища розробки програм.  

Державним стандартом передбачено, що учні у 7-9 класах 

вивчатимуть структурний підхід до розробки алгоритмів і 

програм [11]. 

Як показує аналіз підручників з інформатики для 8 класу 

[12; 13], увага науковців і методистів зосередилася навколо 

двох мов програмування: Python і Free Pascal. Саме ці мови 

програмування пропонуються для вивчення у якості першої 

мови програмування для учнів загальноосвітніх шкіл. Для 

вивчення даних мов пропонуються середовища програмування 

PyCharm і Lazarus [12; 13]. 

Мова C# вважається нами незаслужено викресленою з 

переліку мов програмування, хоча, на думку автора, вона 

ненабагато складніша за мови Object Pascal (Delphi) і Free 

Pascal (Lazarus). На відміну від С/С++, C# підтримує рядковий 
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тип даних, існують кілька повноцінних середовищ 

програмування (SharpDevelop, Microsoft Visual Studio), значна 

кількість навчальної літератури з програмування на мові C#. 

Варто відмітити, що науковці розглядали переваги і 

недоліки використання у якості першої мови програмування 

С/С++ (С.С. Жуковський, О.М. Коротун) [2], Free Pascal 

(Н.В. Морзе, Барна, Вембер) [12; 13], C# (П.Г.Шевчук) [6]. 

Проте значного поширення у якості першої мови 

програмування не отримали ні C/C++, ні C#. Навпаки, у школі 

рекомендовано вивчати мову Python.  

Введення у шкільну програму з інформатики елементів 

програмування на мові Python насамперед пов’язано з її 

популярністю. Проте Python – не єдина мова, яка набула 

популярності. 

До популярних мов належать також C# [5] і Java [7]. Ми не 

розглядатимемо мову Java у якості першої мови 

програмування, оскільки вона складніша за C#, що, на нашу 

думку, може мати значення для початківців. Наприклад, для 

того, щоб зчитати дані з консолі, необхідно створити об’єкт 

класу Scanner. Існує лише одне безкоштовне середовище 

програмування NetBeans, за допомогою якого можна 

створювати програму у візуальному режимі.  

Для зчитування даних з консолі у програмі на мові C#  

достатньо набрати одну вказівку, не створюючи додаткових 

об’єктів. Середовища програмування для C# надають 

можливості для безпосереднього редагування компонентів на 

формі, зміни їх розмірів і положення за допомогою миші. У 

результаті компіляції створюється виконуваний файл, для 

запуску якого немає необхідності використовувати середовище 

програмування.  

Переваги C# над іншими мовами пов’язані з тим, що низку 

властивостей C# було запозичено з мови Pascal, а Pascal має 

значні переваги перед іншими мовами (у якості першої мови 

програмування). Учень має можливість зосередитися для 

роботи над алгоритмом, не занурюючись у специфіку 

введення-виведення даних. Тобто, поріг входження для Pascal 

досить низький.  

Проте і C#, і Pascal, і Java, інші мови програмування, крім 
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безпосереднього опису алгоритму, вимагають від учня 

виконання низки дій, а саме: підключення додаткових модулів, 

оголошення змінних, позначення початку і закінчення 

програми та інших дій. Python не вимагає цього від учнів. 

Програму на Python можна починати безпосередньо з 

виконуваного коду, не витрачаючи час на написання 

формальних частин програми. 

Обидві мови програмування мають свої переваги і 

недоліки, проте спробуємо оцінити їх з точки зору не 

професіонала-програміста, а з точки зору вчителя, якому треба 

навчити учнів елементів програмування. 

Порівняємо дані мови програмування за кількома 

критеріями: наявність середовища візуального програмування; 

структура програми; наявність додаткових модулів; синтаксис 

мови програмування;  

Мову C# було розроблено фірмою Microsoft наприкінці  

90-х років минулого століття як противагу мові Java Проте, 

незважаючи на подібність синтаксису, це дві абсолютно різні 

мови програмування. C# використовує середовище виконання 

програм Microsoft Framework, яке за замовчуванням 

встановлюється на всі комп’ютери з операційною системою 

Microsoft Windows. За останні 20 років С# бурхливо 

розвивався, випускалися також нові версії Microsoft 

Framework. Щодо середовищ програмування, то найбільш 

поширеними, на нашу думку, залишаються два: Microsoft 

Visual Studio і SharpDevelop [14]. Microsoft Visual Studio має 

вищі системні вимоги, але й більші функціональні можливості. 

Швидкодія його нижча, ніж SharpDevelop. SharpDevelop – 

повноцінне середовище програмування. Воно є вільно 

поширюваним, надає програмісту можливість вручну 

редагувати компоненти на формі.  

Автор має досвід навчання студентів-математиків основам 

програмування на мові C# з використанням SharpDevelop. На 

нашу думку, функціональних можливостей SharpDevelop версії 

2.2 (а вона не є останньою) цілком достатньо, щоб навчати 

учнів основ програмування. Єдине, чого не можна створити – 

це програму з графіком, оскільки відповідний елемент 

управління у даній версії SharpDevelop не передбачений. 
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Для повноцінної роботи SharpDevelop 2.2 достатньо 

встановити на комп’ютері Microsoft .NET Framework 3.0. Для 

повноцінної роботи пізніших версій SharpDevelop необхідно 

встановити на комп’ютер додаткові програми. 

Працюючи з формою і об’єктами на формі, учень може 

вручну змінити їх положення, розміри, додати або видалити 

елемент. З точки зору вчителя та учнів, це перевага.  

Середовища програмування для Python не надають такої 

можливості. Для того, щоб додати об’єкт на форму, учень 

повинен написати відповідний код. Існує додатковий модуль, 

що встановлюється на Microsoft Visual Studio, який надає 

можливість створювати екранну форму і редагувати її 

візуально. Проте для створення програм на мові  Python 

необхідно встановити спочатку Microsoft Visual Studio, потім – 

додатковий модуль. Для написання програми на C# 

встановлювати додатковий модуль не потрібно. 

Висновок: за критерієм «середовища програмування» 

перевага належить С#.  

Розглянемо структури програм, написаних на C# і Python. 

Код програми на Python лаконічніший і зрозуміліший. У ньому 

зменшено до мінімуму описову частина, в якій оголошуються 

бібліотеки, змінні, підключаються додаткові модулі.  

Структура програми на С# більш складна: спочатку опис 

просторів імен, потім опис класів, їх властивостей і методів, а 

вже потім – опис дочірніх класів. Початківцю важко зрозуміти, 

де треба записувати свій код. Отже, структура програми на С# 

складніша, ніж на Python. 

Висновок: за структурою програми перевага належить мові 

Python. 

Набір модулів для C# здебільшого є стандартним, а для 

Python він може змінюватися у залежності від версії мови і 

середовища програмування. Отже, зміст навчального матеріалу 

(а саме, опис модулів, які підключаються) може змінюватися у 

залежності від версії мови і обраного середовища 

програмування.  

Якщо розглядати проблему з точки зору вчителя і учня, то 

більш оптимальним є наявність стандартного набору модулів. 

Для створення найпростіших програм даного набору цілком 
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достатньо. До поглибленого вивчення мови програмування 

приступають учні, які вже засвоїли синтаксис основних 

операторів мови програмування і навчилися створювати 

програми, що використовують базові алгоритми. Вони здатні 

самостійно визначити, які модулі необхідно підключити до 

програми, щоб функціонувала правильно. 

Висновок: за критерієм «наявність стандартних модулів» 

перевага належить С#.  

Порівняємо мови програмування за критерієм «синтаксис 

основних алгоритмічних конструкцій».  

До основних алгоритмічних конструкцій належать такі: 

слідування, повторення і розгалуження.  

Синтаксис операторів умови та операторів повторення на 

Python лаконічніший, ніж на мові C#. Для виділення 

повторюваного блоку операторів вони відокремлюються від 

основної частини програми порожнім рядком. Це зазвичай 

дисциплінує учнів. Відсутність дужок робить код 

лаконічнішим і зменшує ймовірність того, що учень зробить 

помилку. Тому синтаксис основних операторів можна вважати 

перевагою Python.  

Наступний критерій – наявність україномовного контенту та 

навчально-методичного забезпечення. Обсяг україномовного 

контенту та навчально-методичного забезпечення значною 

мірою залежать від того, наскільки широко використовується 

дана мова програмування у навчальних закладах. Якщо мова 

програмування зазнає широкого вжитку, то й навчально-

методичне забезпечення розробляється  вченими-теоретиками, 

методистами-практиками і вчителями, які беруть безпосередню 

участь у навчальному процесі в загальноосвітній школі. 

Якщо порівняти мови програмування C# і Python за даним 

критерієм, то жодна з зазначених мов програмування не має 

переваг. Україномовне навчально-методичне забезпечення 

представлене посібниками «Програмування в школі. Мова 

Python» для 8 та 9 класів (автор – Є.В. Козолуп) [9; 10]. Для 

навчання учнів програмування на мові C# найбільш відомим є 

навчально-методичний посібник (автор – П.Г. Шевчук) [15]. 

Отже, на даному етапі за критерієм «навчально-методичне 

забезпечення» перевага належить мові Python. 
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До всього вищесказаного слід додати те, що фірма 

Microsoft (а мова C# була розроблена фахівцями саме цієї 

фірми) спрямована на те, щоб отримувати прибутки, перед тим 

монополізувавши ринок програмного забезпечення.  

Висновки за результатами дослідження. Проведене 

дослідження доводить, що існуючі переваги мови Python перед 

C# для навчання учнів середніх шкіл основам програмування 

не є вагомими.  

Обидві мови програмування (Python і C#) мають і 

переваги, і недоліки. Жодна з перерахованих мов не має 

вагомих переваг, а отже, у доцільність вивчення Python або C# 

шкільному курсі інформатики для 8-9 класів однакова. На 

нашу думку, вибір першої мови програмування залежить від 

того, якою мовою краще володіє вчитель, і від того, наскільки 

в учнів сформоване алгоритмічне мислення (на уроках алгебри, 

геометрії, фізики).  
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1.3. ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ВИВЧЕННЯ 

ТЕХНІЧНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Анотація. Метою дослідження є проектування та 

побудова моделі предметної області вивчення технічно-

технологічних дисциплін. Задачами дослідження є аналіз і 

моделювання представлення для різних видів занять. Об’єктом 

дослідження є процес вивчення технічних і технологічних 

дисциплін. Предметом дослідження є інформаційна підтримка 

формування структури навчальних дисциплін, а також 

адаптацію підбору індивідуальних завдань під час 

самостійного і аудиторного вивчення інженерно-технічних і 

технологічних дисциплін. В роботі проведено аналіз, 

узагальнення та систематизація досліджень з проблеми 

проектування моделі предметної області навчальної 

дисципліни, формування структури програми вивчення 

дисципліни, а також запропоновано алгоритм розподілення 

варіантів завдань з їх адаптацією до рівня знань студента. 

Модель предметної області ґрунтується на використанні 

поняттєвої моделі і для дослідження було використано 

онтологію, як наочну і таку, що забезпечує наочність та має 

можливості доповнення і розширення. Також передбачено 

формування набору унікальних індивідуальних завдань для 

кожного студента з урахуванням трьох рівнів складності. 

Формування програми дисципліни запропоновано здійснювати 

на основі експертної оцінки тематик дисципліни, що дозволить 

застосування навчальних матеріалів для формування 

навчального вмісту однієї галузі знань. Результати 

дослідження планується узагальнити для формування 

рекомендацій щодо розроблення модуля предметної області 

вивчення технічних і технологічних дисциплін.  

Ключові слова: онтологія, електронні засоби, модель 

предметної області дисципліни, експертні оцінки. 

 

Вступ. Глобальна інформатизація суспільства та 

бурхливий розвиток інформаційних технологій, які повністю 

охоплюють усі сфери життя людства, спонукають до розвитку 
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та удосконаленню засобів навчання, адже саме від видів та 

методик подання й отримання навчальних матеріалів залежить 

швидкість та обсяг засвоєного матеріалу в процесі навчання. 

Різке збільшення інформаційних потоків по багатьом 

напрямкам науки, техніки і технології та зростаючих вимог до 

термінів, якості та повноти представлення предметних 

областей все більш актуальною стає задача об’єктивного 

формування змісту інженерних дисциплін [5]. Проблема 

розвитку та вдосконалення засобів E-learning з кожним роком 

стає більш актуальною для кожного вищого навчального 

закладу, тому що від якості підготовлених кадрів залежить 

майбутнє, а більшість сучасних компаній хочуть отримати 

кваліфікованих робітників. Актуальність використання засобів 

E-learning підтверджує потік капіталовкладень у світовій 

індустрії електронного навчання, що складає 48 мільярдів 

доларів і має тенденцію до зростання [1]. Питання створення 

якісних засобів навчання є дуже актуальним при навчанні 

протягом усього життя [5, 7] для забезпечення адаптивного і 

індивідуального підходу до навчального процесу у ВНЗ.  

Виділяють такі категорії сучасних електронних засобів 

навчання як [8]: корпоративні системи управління навчанням 

(LMS, Corporate Learning Management Systems), системи 

управління навчальним контентом (LCMS, Learning Content 

Management Systems), засоби розробки навчального контенту 

(Course Authoring Tools), віртуальні класи (Virtual Classrooms) 

або віртуальні навчальні середовища (VLE, Virtual Learning 

Environment), освітні системи управління навчанням (ELMS, 

Education Learning Management Systems).  

Необхідно виділити певні галузі знань, що мають значну 

динаміку змін в усьому сучасному світі. До таких динамічно 

розвиваючих відносяться усі спеціальності галузі знань 

«Інформаційні технології». На сьогодні в Україні, згідно 

«Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» підготовка 

фахівців у галузі знань «Інформаційні технології» 

здійснюється за спеціальностями «Інженерія програмного 

забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна 

інженерія», «Системний аналіз», «Кібербезпека», 



23 
 

«Інформаційні системи та технології»]. Тому саме 

спеціальності за даною галузі потребують постійного 

удосконалення та використання електронних засобів з 

можливістю постійної адаптації до вимог. 

В умовах різкого збільшення інформаційних потоків по 

багатьом напрямкам науки, техніки і технології та зростаючих 

вимог до термінів, якості та повноти представлення 

предметних областей все більш актуальною стає задача 

об’єктивного і неперервного формування структури і змісту 

інженерних дисциплін [10]. Особливістю інженерно-технічних 

і технологічних навчальних дисциплін є обов’язкове виділення 

годин на проведення практичних, лабораторних занять. 

Формування змісту навчальних дисциплін ґрунтується на 

системі вимог затверджуються Міністерством освіти і науки 

України до спеціальності або на дидактичних цілях, які 

схвалюються Вченою радою вищого технічного навчального 

закладу.  

В основному навчальний час розподіляється між 

аудиторним теоретичними (лекція), аудиторними практичними 

і поза аудиторними (самостійним) заняттями, поза увагою 

залишається самостійна і індивідуальна робота зі студентом. 

Проблематика створення якісних електронних засобів 

навчання залежить від багатьох аспектів, але одним з важливих 

є підготовка та суб’єктивні характеристики, що 

використовують конкретний електронний курс. Постійне 

удосконалення електронних курсів та засобів обумовлено 

постійною адаптацією до кожної конкретної аудиторії, а також 

до вимог, що висуваються роботодавцями та державою до 

майбутніх спеціалістів.  

1. Формування моделі предметної області дисципліни. 

Надання права для вищих навчальних закладів формувати 

програми вивчення дисциплін є значним кроком до 

впровадження освіти протягом усього життя. це в перспективі 

підвищить гнучкість навчання дає змогу за рахунок 

формування індивідуальної траєкторії навчання кожного 

окремого потоку студентів згідно до потреб роботодавців.  

Центральним компонентом системи підтримки навчання є 

модуль предметної області, що дає змогу організовувати 
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навчальний матеріал і забезпечувати адаптивність процесу 

вивчення [11].  

Для опису моделі предметної області використано 

онтологію, як достатньо наочну і таку, що має можливості 

доповнення і розширення, а також широко використовується в 

різних галузях для представлення знань у предметній області в 

останні десятиліття. Формально онтологія містить: поняття 

дисциплін, що входять в предметну область даної спеціалізації; 

семантично значущі відношення; множину інтерпретацій цих 

понять і відношень між поняттями і набором аксіом (законів і 

правил) представляємо у вигляді: 

Cn,Rl,AcMD,,MDMD=OFK q

CS ,...,21
,   (1) 

де MD – дисципліни спеціальності; Cn – перелік понять, Rl –

 перелік семантично значущих відношень між поняттями; Ac –

 набір законів, правил, що є аксіомами.  

Онтологія дає змогу представити знання предметної 

області через ієрархічну систему понять (concept) і 

взаємозв’язків між ними. Тобто онтологія створює 

інформаційний каркас предметної області, повноцінним 

фрагментом якого є онтологія дисципліни. Методологія 

онтології полягає у використанні навчальних об’єктів як 

структурної одиниці. Навчальний об'єкт – це будь-який 

логічний електронний об'єкт, що ідентифіковано у метаданих і 

багаторазово використовується для підтримки і поліпшення 

організації процесу навчання. Навчальний об'єкт на верхньому 

ступені ієрархії є дисципліна. Передостанній рівень – це рівень 

навчальних фрагментів, представлених у різних формах. На 

нижньому – це окреме поняття предметної області дисципліни. 

В основу моделі навчальної дисципліни покладено цілі 

вивчення, що визначаються навчальною програмою: набуття 

декларативних і процедурних знань і формування вмінь. 

Дисципліна містить ряд навчальних об’єктів, як показано на 

рис. 1: цілі, теми, лекції, практичні, тести, навчальні 

фрагменти, поняття.  

Під навчальним фрагментом – розуміємо змістовно повний 

елемент системи знань дисципліни, що характеризується 

дидактично-обґрунтованим змістом, формою представлення, 

певними атрибутами і відповідає, наприклад, принциповій 
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схемі, поясненню до схеми, таблиці, мультимедійному файлу, 

тощо. Особливістю інженерно-технічних і технологічних 

навчальних дисциплін є обов’язкова присутність у 

навчальному процесі практичних і/або лабораторних занять. 

Заняття розподіляються на: теоретичні, практичні, контрольні. 

 

 
Рис. 1. Ієрархічна об'єктно-орієнтована структура навчальних 

об'єктів дисципліни 

 

Усі навчальні фрагменти дисципліни об’єднуються у 

ієрархічну об'єктно-орієнтовану структуру навчальних об'єктів 

дисципліни 2. Формально модель предметної області 

дисципліни представлено наступним виразом [11]: 

SF,CpTL, PL,KZ,MTFC, MS,DM = , ,  (2) 

де FC – цілі вивчення дисципліни; MS – перелік модулів 
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дисципліни; MT – теми дисципліни; TL – теоретичні навчальні 

фрагменти; PL – практичні навчальні фрагменти; KZ – 

контрольні та тестові завдання; SF – модель навчального 

фрагменту; Cp – сукупність понять з різних дисциплін, що є 

словником для певної спеціальності навчання. 

Цілі вивчення дисципліни описуємо як набуття студентом 

декларативних знань, процедурних знань і засвоєння понять 

предметної області: 

CpAbKnFC ,,= ,    (3) 

де Kn – вихідні декларативні знання; Ab – вихідні процедурні 

знання; Cp – множина вихідних понять дисципліни. 

Модель теоретичного навчального фрагменту в темі має 

вигляд: 

, cpfefvfkfnmfnftl ,_,_,_,_,__ =   (4) 

де n_f – номер навчального фрагменту в темі, визначається 

ієрархією розташування навчальних об’єктів усієї дисципліни і 

вказує на порядок їх вивчення; nm_f – назва навчального 

фрагменту; k_f – тип навчального фрагменту (декларативний, 

процедурний); v_f – обсяг навчального фрагменту: базовий, 

детальний; e_f – форма представлення навчального фрагменту: 

текст-опис, аудіо, схематичне пояснення, табличне пояснення, 

анімація, відео, презентація, зображення; cp – набір понять, що 

містить даний теоретичний навчальний фрагмент. 

Параметри навчального фрагменту практичного заняття 

PLF є набором практичних/лабораторних занять, що включені 

в одну тему:  

cpplvpltplnfpl ,_,_,__  ,  (5) 

де n_pl – номер навчального фрагменту практичного / 

лабораторного завдання; t_pl – текст навчального фрагменту 

практичного завдання; v_pl – вміст практичного завдання. 

Вміст практичного завдання опишемо так:  

cpf_tzz,lznmpl=v ,,___ ,   (6) 

де nm_z – завдання; l_z – рівень завдання (легкий, середній, 

складний); f_tz – вірна відповідь; cp – набір понять, що 

включено у навчальний фрагмент практичного заняття. 

Параметри тестових завдань опишемо так:  
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cptzftzltztz,tnmtzntz=k ,_,_,__,__ ,  (7) 

де n_tz – номер тестового завдання; nm_tz – тестове завдання; 

t_tz – тип тестового завдання; l_tz – рівень тестового завдання 

(низький, середній, високий); f_tz – вірна відповідь; cp – набір 

понять, що розкриває завдання поняття, що розкриває тестове 

завдання. 

Сукупність понять і їх визначення по суті є тлумачним 

словником, що забезпечує вивчення дисципліни. Структуру 

поняття навчальної дисципліни доцільно представити 

наступним чином: 

clcvckcpcp _,_,_,_= ,   (8) 

де p_c – назва поняття; v_c – зміст поняття; l_c – розташування 

матеріалу; k_c – джерело інформації. 

Формули (4)-(8) описують модель структуру метаданих 

навчальних об’єктів згідно з стандартом SCORM предметної 

області дисципліни. Даний перелік є набором атрибутивної 

моделі даних предметної області, що забезпечить формування 

переліку навчальних дій для студента з усіх навчальних 

об’єктів на кожному кроці навчання. 

2. Вирішення задачі експертного оцінювання тем 

дисципліни для визначення їх ваги. Будь-яка дисципліна 

регламентується наявністю навчальної та робочої програми, у 

складі яких визначені теми, години на їх вивчення, а також 

способи їх опрацювання. Виникає проблема у розподілі часу на 

вивчення тем навчальної дисципліни, а саме забезпечення 

збалансованого виділення часу між аудиторним та самостійним 

вивченням. Теми, що є менш важливими та не є 

фундаментальними, тобто не впливають на вивчення інших 

тем чи мають низьку складність, можуть бути надані на 

самостійне вивчення. Їх опанування контролюється за рахунок 

опитування та проведення контрольних тестових заходів.  

Теми, що виносяться на аудиторне вивчення є більш 

важливими та складними і потребують більше часу на їх 

вивчення та заходів на закріплення навчального матеріалу.  

Для оцінки ваги тем дисципліни застосовано модифікацію 

методу аналітичної ієрархії Т. Сааті – матричний метод 

експертного оцінювання, який припускає вирішення завдань з 
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великою кількістю факторів і альтернатив, оскільки кількість 

порівнюваних навчальних об'єктів може бути більше десяти 

[3]. Експерт завжди має змогу оперувати не формалізованою, 

додатковою інформацією, що обумовлюється досвідом роботи. 

Метод аналітичної ієрархії складається з виконання 

наступних етапів [3]: 

1. Провести структуризацію завдання ухвалення рішень у 

вигляді ієрархічної структури з декількома рівнями: цілі-

фактори-альтернативи. 

2. Відбір експертів предметної області галузі знань. 

3. Виконання попарного порівняння тем за кожним 

фактором предметної області.  

4. Обчислити вагові коефіцієнти для елементів кожного 

рівня: 

 i – ваговий коефіцієнт i-го фактору; 

  ki x  – ваговий коефіцієнт k-ої альтернативи; 

 kx  – по i-му фактору. 

5. Обчислити кількісну оцінку якості кожної із 

альтернатив: 
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6. Визначити найкращу альтернативу: 
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Для вирішення задачі експертного оцінювання тем 

дисципліни необхідно виконати наступні етапи. 

Етап 1. В результаті структуризації задачі ухвалення 

рішень побудовано ієрархію загальної задачі багатофакторної 

оцінки тем дисципліни виділяємо такі рівні: рівень «цілей»; 

рівень «обмежень»; рівень «факторів»; рівень «альтернативи» 

(рис. 2).  

Рівень «цілі» – це визначення вагомості тем дисципліни. 

Ціль складається з підцілей – це перелік усіх можливих 

тематик для вивчення дисципліни. Для кожної теми визначено 

однаковий набір факторів і альтернатив, які є однаковими в 

процесі оцінювання експертами. Для досягнення мети 
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необхідно визначити пріоритетні рішення, тобто такі 

оптимальні альтернативи при заданих обмеженнях і факторах, 

завдяки яким буде досягнута поставлена мета. Такі 

альтернативи будуть кращими. Сукупність всіх таких рішень 

для всіх підцілей визначає ефективність виконання поставленої 

мети.  

Виділено чотири фактори для характеристики кожної 

теми: актуальність її вивчення для даної спеціальності; 

важливість даної теми в структурі знань спеціаліста, складність 

опанування даної теми і зв’язність теми із запропонованим 

переліком тематик.  

 

В результаті аналізу навчального процесу було виділено 

п’ять альтернатив, що регламентують способи опрацювання 

тем студентами і виділення кількості годин на її вивчення: 

самостійне опрацювання рекомендованої літератури; 

опрацювання навчально-методичної літератури; проведення 

тільки лекційних занять; проведення лабораторних і 

практичних занять; індивідуальні заняття. 

Етап 2. Метод експертного оцінювання є одним з 

Визначення вагомості тем дисципліни
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Рис. 2. Ієрархія задачі визначення вагомості тем дисципліни 

експертами предметної області 
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різновидів опитування, у якому беруть участь фахівці в галузі 

«Інформаційні технології». Респондентами є найкомпетентніші 

у досліджуваній галузі знань представники. Особливостями 

експертного оцінювання є циклічність процедури, відсутність 

прямого контакту експертів між собою, анонімність учасників, 

оперування кількісними оцінками і їх аргументацією. 

Успішний розподіл тематик дисципліни досягається за 

рахунок: оптимального підбору експертів; своєчасного і 

всебічного інформування; ефективної організації всіх етапів 

оцінювального процесу. Важливою задачею при застосуванні 

методу експертних оцінок є вибір експертів, оскільки від них 

залежить цінність отриманих результатів. Завданням експертів 

є формулювання власної думки про вагу вивчення кожної теми 

дисципліни за певною шкалою.  

Відповідно до визначеної актуальності, складності і 

важливості теми буде визначатися розподіл навчального 

матеріалу для вивчення починаючи від самостійного 

опанування до виконання індивідуальних занять студентами за 

шкалою, яка представлена на рис. 3. 

 
 

 

 

 

 

Рис. 3. Способи опрацювання тематик дисципліни студентом 

Для отримання оптимального результату по опитуванню 

необхідна участь мінімум 25 експертів, які входять до різних 

груп висококваліфікованих фахівців, причому з кожної групи 

має бути не менш як 20-30% представників [10, 15]: 

– науковці з спеціальності «Комп'ютерні науки» галузі 

знань «Інформаційні технології», які володіють актуальною 

інформацією в даній області, а також можуть спрогнозувати 

перспективний розвитку галузі знання; 

– кваліфіковані інженери, що працюють по даній 

спеціальності та мають досвід роботи; 

– спеціалісти суміжних областей наукового напряму, так 
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як більшість дисциплін знаходяться на перетині різних галузей 

знань; 

– викладачі, що викладають зв’язані чи подібні 

дисципліни. 

Таким чином, необхідна оптимальна кількість 

компетентних фахівців кожної із групи, що мають досвід у 

галузі. Для формування групи експертів предметної області 

використано метод «снігової кулі». Метод «снігової кулі» 

полягає в тому, що складання якнайповнішого списку 

експертів досягається за певну кількість ітерацій. Суть методу 

наступна: передбачається, що організатор експертизи знає 

декілька осіб, що належать до кожної з груп. Вони є 

відповідними на роль експертів і у свою чергу називають 

нових фахівців. Процес відбору буде вважатися завершеним, 

якщо в ході виконання ітерації список не поповнився жодною 

новою особою і/або досягнуто мінімальний оптимум по кожній 

із груп – це 7 експертів. Якщо знайдено більше 28 осіб, тоді 

вони  зберігаються у базі даних експертів, як резервні. Уся 

інформація в базі даних зберігається тривалий час і має 

можливість оновлюватися за потребою формування 

навчальних програм [15]. 

Етап 3. Кожен з експертів здійснює оцінку тем дисципліни 

за рейтинговою шкалою способом, який полягає у заповненні 

матриць знаками «+», «–», «=». Важливим для вирішення 

завдань з великою кількістю тем та альтернатив їх вивчення є 

використання тривимірної шкали для заповнення матриць 

парних порівнянь, що зменшить час на їх заповнення. 

Тривимірна шкала вимагає ясного і чіткого визначення 

експерта з вибором певної темою. Думка експерта щодо 

розподілу переваги теми може змінюватися залежно від одної 

до іншої альтернативи вивчення.  

Знаки виставляються наступним чином: знак «+» означає, 

що при порівнянні двох тем, тема i у рядку є «більш вагома» за 

темою у j-му стовпці (відповідає 1); знак «–» ставиться у 

випадку, якщо тема i «менш вагома» за тему j (відповідає 0,5); 

знак «=» означає, що порівнювані теми мають однакову 

важливістю (відповідає 0). 

Виходячи з вищесказаного, на головній діагоналі матриці 
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тем по заданій альтернативі (i=j) буде знак «=» або «0», який 

вказує на рівнозначність тем, які мають однакову вагу.  

У табл. 1 наведено приклад результату оцінок тем 

дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» за 

фактором «актуальність» у бальній системі.  

Таблиця 1 

Оцінка експертом тем дисципліни «ОПАМ»  

за фактором актуальність 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н

я
 ф

ак
то

р
а:

 

ак
ту

ал
ь
н

іс
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Номер теми 

Т
ем

а 
1 

Т
ем

а 
2 

Т
ем

а 
3 

Т
ем

а 
4 

Т
ем

а 
5 

Т
ем

а 
6 

Т
ем

а 
7 

Т
ем

а 
8 

Т
ем

а 
9 

Т
ем

а 
10

 

Тема 1 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 

Тема 2 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 

Тема 3 0 1 0 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0 

Тема 4 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 1 

Тема 5 0 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0 0,5 0 

Тема 6 0 0,5 0 0,5 0,5 0 1 0,5 1 0,5 

Тема 7 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 

Тема 8 0 1 0,5 1 1 0,5 1 0 1 0,5 

Тема 9 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 

Тема 10 0 0,5 1 0 1 0,5 1 0,5 1 0 

 

Подальша обробка оцінок експертів відбувається з 

використанням методу парних порівнянь за кожним із 

факторів.  

Задача відбору тем навчальної дисципліни, а також 

розподілу годин, в залежності від їх актуальності, важливості, 

зв’язності і складності для даної спеціальності на новий 

навчальний рік має вигляд (11): 
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  (11) 

nt – навчальна тема дисципліни і може приймати тільки одне з 

двох значень: nt = 1, якщо i-та тема відбирається до вивчення 
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або nt = 0, якщо ні; i =1,2,…,m – номер теми; tkr – кількість 

годин, яка виділяється на кредит (30 академічних годин); kr – 

кількість кредитів; v – вага теми (визначена в результаті 

експертизи); k – коефіцієнт, визначений рангом теми і визначає 

види опрацювання теми; m – кількість запропонованих тем. 

Причому вага v = 0, якщо на даний період тема не включається 

до вивчення. 

Загальний алгоритм оцінювання і формування навчальних 

програм наведено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Алгоритм оцінювання і формування навчальних програм 

 

Після визначення ваги кожної теми є можливість 

ефективно розподілити час на вивчення тем. Таким чином, на 
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основі оцінювання тем експертами, визначено ваги тем і буде 

сформовано рекомендації щодо оцінювання способу 

опрацювання теми студентами.  

І також отримані рекомендації покладено в основу 

алгоритму визначення балів за опрацювання теми студентом і 

загального оцінювання студента при вивченні дисципліни.  

4. Формування наповнення варіантів завдань. Після 

створення навчальних програм з оптимальним набором тем та 

збалансованим часом на їх вивчення виникає проблема 

формування індивідуальних варіантів завдань для студентів 

потоку. Така задача постає при вивченні технічно-

технологічних дисциплін, пов’язаних зокрема з 

інформаційними технологіями. існує задача щорічного 

оновлення індивідуальних завдань до кожного лабораторного 

та практичного заняття. Як зазначено вище, електронне 

навчання передбачає адаптивний підхід до надання навчальних 

завдань, які б не повторювались на протязі навчального року та 

відповідали рівню знань студента (низький, середній, високий). 

За довгі роки викладання, викладачами були придумані 

декілька прийомів для уникнення повторення варіантів між 

студентами одного потоку, а саме це розрахунок варіанту за 

певною формулою або ж зміни послідовності завдань у списку, 

що надається для певної групи. Основним мінусом таких 

підходів є те, що викладач витрачає значну кількість часу, все-

таки відсутня адаптивність завдань до рівня знань студентів і 

відбувається часте повторення завдань навіть у межах однієї 

групи, що виключає повністю або частково самостійне 

вирішення власних завдань. Все це призводить до зменшення 

рівня кваліфікації підготовки майбутніх спеціалістів [14]. 

Незважаючи на велику кількість створених засобів 

навчання, майже всі вони мають у собі фіксований набір 

завдань, що має 90-100% повторення для кожного студента, а 

формування нових завдань потребує значну кількість 

корисного часу викладача, причому щороку.  

Кожна дисципліна технічного і технологічного напряму, в 

залежності від годин, що визначені у робочій та навчальній 

програмах, включає: n – лабораторних робіт за навчальний 

семестр; k – кількість завдань для кожної лабораторної роботи. 
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В залежності від кількості студентів необхідно сформувати 

таку ж кількість варіантів завдань з мінімальним їх 

повторенням. 

Для розв’язку поставленої задачі пропонується 

формування наборів варіантів здійснювати з використанням 

алгоритму перестановок «Algorithm 235: Random permutation», 

що є модифікацією алгоритму Фішера-Єйтса (Frank Yates), був 

розроблений Річардом Дурштенфельдом (Richard Durstenfeld). 

Модифікований алгоритм скорочує часову складність 

алгоритму до O(n), в порівнянні зі складністю основного O(n
2
).  

Перед записом сформованого варіанта перевіряється 

наявність отриманого варіанта, якщо такого не має, то 

відбувається запис його до таблиці, і таким чином, ми 

отримуємо новий варіант завдання. У випадку, коли новий 

сформований варіант не є унікальним, то відбувається 

застосування алгоритму «Algorithm 235: Random permutation» 

для перестановок номерів завдання, для номера лабораторних, 

де збіглися їх варіанти. Умова закінчення алгоритму 

передбачає сформовану необхідну кількість унікальних 

варіантів завдань для потоку [14].  

Студент потоку має власний варіант із загального списку, 

що зберігається у електронному засобі навчання для отримання 

завдання, що формується на основі згенерованої послідовності 

варіантів та закріплюється за студентом до закінчення 

вивчення дисципліни. Таким чином спрощується робота 

викладача по перевірці виконаних індивідуальних завдань 

кожним студентом. 

Висновок. В роботі на основі проведеного аналізу та 

систематизації досліджень функціонування технічних і 

технологічних дисциплін запропоновано модель предметної 

області навчальної дисципліни, що описана з використанням 

онтологічного підходу до побудови моделі знань. Формування 

тем навчальної програми дисципліни запропоновано 

здійснювати на основі експертної оцінки, що ґрунтується на 

модифікації методу аналітичної ієрархії. Також запропоновано 

підхід формування набору унікальних індивідуальних завдань 

для кожного студента з урахуванням трьох рівнів складності з 

використанням алгоритму перестановок «Algorithm 235: 
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Random permutation», що є модифікацією алгоритму Фішера-

Єйтса (Frank Yates).  

Це все у сукупності дає змогу рівномірно розподілити та 

використовувати навчальні матеріали при формуванні вмісту 

дисциплін в межах однієї спеціальності і таким чином буде 

доповнення тематик різних дисциплін, що виключає 

повторення як навчального матеріалу так і індивідуальних 

завдань. Для оцінки ефективності моделі предметної області, 

підходу формування навчальних і робочих програм, 

формування набору унікальних індивідуальних завдань, 

заплановано проведення педагогічного експерименту. 
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1.4. ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ STEM-ОСВІТИ  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З  

ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ  

 

Анотація. Метою дослідження є використання принципів 

STEM-освіти для підготовки майбутніх фахівців з ІТ-

технологій. Задачами дослідження: розглянути як 

використання принципів STEM-освіти вплине на підготовку 

майбутніх фахівців з ІТ-технологій. Об’єктом дослідження є 

підготовки майбутніх фахівців з ІТ-технологій. Предметом 

дослідження є принципи STEM-освіти. В роботі проведено 

аналіз сучасних тенденцій розвитку суспільства в цілому та 

визначено основні тренди, що будуть впливати на майбутні 

професії (їх наявність, якості що будуть вимагатись від 

працівника і т.д.). Сформульовані основні вимоги до майбутніх 

http://gisap.eu/ru/node/13965
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фахівців. Визначені переваги STEM-освіти та вплив 

конструювання на розвиток. Наведено приклади завдань, що 

враховують принципи STEM-освіти у підготовки майбутніх IT-

фахівців. Результатами дослідження є запропоновані 

завдання, які створені на засадах STEM-освіти та поєднують 

вивчення шкільних предметів та робототехніки. 

Ключові слова: STEM-освіта, робототехніка, LEGO 

MINDSTORMS EV3, датчики, програмування, експеримент. 

Вступ. З кожним роком інформатизація суспільства 

призводить до того що діти все менше цікавляться 

дисциплінами природничого циклу, їм все менше подобається 

вчитись і отримувати нові знання. У зв’язку з цим науковці 

знаходяться у постійному пошуку нових методик та прийомів, 

щоб привернути увагу учнів до навчального процесу. 

Наразі ми спостерігаємо не лише інформатизацію 

суспільства, як осередку спілкування, а й інформатизацію всіх 

галузей та сфер життя – промисловості, медицини, економіки, 

наукових досліджень і т.д. Значна кількість задач, що зараз 

виконується фахівцями в різних галузях економіки, будуть 

автоматизовані або зникнуть. Для майбутньої економіки 

будуть потрібні фахівці іншого типу. Перед ними стоятимуть 

завдання, які вимагають креативного підходу і готовності до 

співпраці з іншими людьми. Буде змінюватися сам підхід до 

роботи. Замість звичної зараз лінійної кар'єри в одній галузі 

людина буде займатися самореалізацією, змінюючи вид 

діяльності. 

Оскільки буде змінюватись перелік професій (зникнення, 

укрупнення, трансформація), то відповідно буде змінюватись й 

перелік теоретичних знань та навичок (hard skills та soft skills), 

придбаних в ході спеціальної підготовки. І починати готувати 

таких фахівців необхідно починаючи зі школи. А значить 

необхідно змінювати підходи до навчального процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Колектив 

авторів [1] узагальнюючи сучасні тенденції розвитку 

суспільства в цілому, визначають основні тренди, що будуть 

впливати на майбутні професії (їх наявність, якості що будуть 

вимагатись від працівника і т.д.). 

Ключові тренди: – технологічні (– цифровізація усіх сфер 
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життя; – автоматизація та роботизація); техно-соціальні:  

(– глобалізація (економічна, технологічна, культурна);  

– екологізація); соціальні (– демографічні зміни; – становлення 

мережного суспільства). 

Та головний (мета) тренд – прискорення. 

Цифровізація даних дозволила отримати технологію 

зберігання, копіювання, опрацювання, передавання, 

аналізування даних практично без обмежень. Майже всі дані 

ми можемо отримати в єдиному цифровому форматі та 

зберігати їх необмежену кількість часу, при чом створена копія 

не відрізняється від оригіналу, а її створення не займає багато 

часу. 

Цифровізація дозволила з’явитись технологіям, які 

розширили Інтернет від Інтернета-людей до Інтернету-речей. І 

перетворять в Інтернет – «мережа всього». Кількісний перехід 

від «Інтернету людей» до «Інтернету речей» відбувся у 2008–

2009 рр. Саме у цей період кількість пристроїв, підключених до 

Інтернету, перевищила кількість інтернет користувачів, а тому 

світ поступово перейшов у нову фазу розвитку технологій – 

Інтернету речей. За прогнозами аналітиків у найближчі роки 

очікується справжній бум Інтернету речей. Так, за прогнозами 

компанії Gartner, до 2020 року кількість підключених до 

всесвітньої мережі пристроїв становитиме 26 мільярдів. 

Компанія Cisco прогнозує 50 млрд. підключених пристроїв. 

«Інтернет всього» буде складатися із звичного нам 

Інтернету, який існує як мережа пов’язаних між собою 

комп’ютерів та мобільних пристроїв. Але будуть приєднані 

фізичні предмети, що містять технологічні та функціональні 

рішення, для взаємодії між собою та зовнішнім світом.  

Автоматизація буде глобальною, яка вплине на всі країни, 

всі сектори економіки, на всі робочі місця та всю роботу. Вже 

сьогодні машини та алгоритми відіграють набагато більшу 

роль на робочому місці, але як швидко це станеться раніше, 

ніж ми всі відчуваємо вплив технологій автоматизації? Чи 

можуть машини дійсно виконувати велику або більшу частину 

роботи, яку люди виконують сьогодні, і якщо це так, то коли? 

Компанія в своєму звіті [2] визначає 5 факторів, що 

можуть вплинути на темпи та ступінь автоматизація робочої 
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діяльності. Це: технічна можливість; вартість розробки та 

розгортання рішень; динаміка ринку праці; економічні вигоди; 

і соціальний та нормативне сприйняття. 

Глобалізація проявляється у посиленні всесвітньої 

економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. 

За останні десятки років темпи цієї глобальної інтеграції стали 

більш високими завдяки розвитку в галузях, таких як 

технології, засоби зв’язку, наука, транспорт та промисловість. 

Глобалізація в промисловості призводить до того, що 

виробництво будь-якого складного продукту залучається 

ланцюг виробників із різних країн. Зокрема для виробництва 

Boeing 787 Dreamliner залучаються  виробники компонентів по 

всьому світу. Різні деталі літака виробляються в Північній та 

Південній Америках, в Європі та Азії. Такими відомими 

бренди як Adidas, Puma, Sony, Samsung та багато інших, 

виробництво відкривається по всьому світу. І вже дуже важко 

сказати де саме був зшитий ваш спортивний костюм або 

зібрано телевізор. Така зв’язність компаній по всьому світу 

забезпечує синхронність бізнес-процесів, технологічних 

стандартів, а також однаковість вимог до кадрів на різних 

континентах та різних країнах. Однією із ключових вимог до 

співробітників, що вимагають крупні бренди, – це здатність до 

крос-культурної та крос-функціональної взаємодії. Також 

необхідно відмітити, що до глобалізації залучені не лише 

товари, а й знання та культура. 

Процес екологізації захопив суспільство на всіх рівнях: від 

збільшення популярності здорового способу життя, до 

впровадження різних екологічно чистих виробництв. Тобто 

відбувається якісне осмислення проблем планети та зміна 

екологічних парадигм. В змінах цього тренду ключову роль 

відіграють також інформаційні технології та їх розвиток. 

Демографічні зміни призведуть до збільшення тривалості 

життя а саме до цього не готово сучасне суспільство. 

Збільшення відсотка людей похилого віку буде заглиблювати 

певні економічні проблеми, зокрема фінансування пенсії. Це 

призведе до того, що вік виходу на пенсії буде збільшуватись, а 

рівень доходу пенсіонерів зменшуватись. Тому автоматизація 

та роботизація зможе в недалекому майбутньому допомогти 
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розв’язати цю проблему. Автоматизація виробництва 

дозволить звільнити молодих фахівців для виконання більш 

відповідальних робіт. Тобто відбудеться якісний зсув у всій 

ланці професій. 

Розповсюдження мережного суспільства проявляється у 

зміні відношення людей до роботи, користування послугами, 

спілкуванні і т.д. 

Корпорація Ericsson виокремлює 5 основних типів 

споживання, що виникають в мережному суспільстві [3]: 

– персоналізація споживання (споживач налаштовує 

товари або послуги під себе); 

– спільне створення (споживач настільки серйозно 

включається в дизайн і виробництво продукту, що стирається 

межа між споживачем і виробником); 

– краудфандінг (громадське фінансування, від 

англійського crowdfunding, crowd — «громада, гурт, юрба», 

funding — «фінансування»), тобто «Фінансування громадою» 

це участь споживачів (зацікавлених в реалізації проекту), їх 

співпраця, які добровільно об’єднують свої гроші чи інші 

ресурси разом, як правило через Інтернет, для підтримки 

зусилля інших людей або організацій; 

– зростає запит на ремісництво (на фоні зростання 

масового виробництва зростає попит на автентичні товари, 

створенні конкретними людьми, з конкретною історією); 

– спільне споживання (придбання товарів для загального 

користування або надання продуктів в короткострокову 

оренду). Споживачі бажають користуватись конкретними 

продуктами тільки тоді, коли вони їм потрібні, та не хочуть 

володіти в інший час. Зокрема послугу кашерінг (від англ. car 

sharing — «ділитись автомобілем») можна зустріти в більшості 

крупних міст світу. 

І головний метатренд прискорення. Враховуючи його треба 

розуміти, що всі зміни в суспільстві будуть відбуватись 

швидше, ніж подібні зміни відбувались в минулому. 

Отже, враховуючи вищесказане можна сформулювати 

вимоги до майбутніх фахівців. 

Майбутній фахівець повинен:  

– бути крос-функціональним – вміти працювати на стику 
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професій та готовим до крос-культурних переміщень – робота 

в різних країнах в межах світової глобалізації; 

– вміти працювати віддалено; 

– бути фахівцем big date – вміти збирати та 

розпоряджатися великим обсягом інформації та даних; 

– володіти soft skills: знати декілька мов, вміти творчо 

мислити, мати комунікативні навички для ефективної взаємодії 

з колегами, партнерами та клієнтами (вміння м’яко, терпляче, 

доброзичливо досягати мети), повинен бути високо розвинений 

емоційний інтелект, бути готовим навчатись все життя, мати 

навички управління часом (time management); 

– знати основи IT-технологій, значна кількість видів робіт 

буде побудовано саме на вмінні ними користуватись; 

– бути готовим змінювати до 10 професій протягом життя; 

Вважаючи на вище сказане автори вважають, що 

майбутніх ІТ-фахівців необхідно починати готувати ще в 

школі. Доцільно це роботи на заняттях з робототехніки, 

поєднуючи вивчення безпосередньо робототехніки та 

дисциплін шкільної програми. Зв’язок між заняттями із 

робототехніки та знаннями шкільних дисциплін дуже тісний, 

тому доцільно підходити інтегровано, міждисциплінарно. На 

уроках можна використовувати елементи робототехніки, а на 

заняттях з робототехніки використовувати задачі та завдання із 

шкільних предметів. 

Із всіх існуючих парадигм, напрямків та методичних 

систем для підготовки таких фахівців найбільше підходить 

STEM-освіта. 

STEM-освіта – об’єднання Science (науки), Technology 

(технології), Engineering (інженерії), Math (математики), 

передбачає формування різних навичок, пов’язаних з 

математичними знаннями і науковими поняттями [4]. 

Розглянемо переваги STEM-освіти: 

– інтегрованість навчання – навчання відбувається не за 

предметами, а за темами. Тобто відбувається інтеграція 

природничих наук, технологій, інженерної творчості і т.д; 

– застосування науково-технічних знань до реального 

життя за допомогою практичних занять; 

– розвиток навиків критичного мислення та розв’язання 
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питань, що необхідні для подолання труднощів, з якими діти 

можуть стикнутися в реальному житті. Наприклад, учні 

будують модель робота для збирання сміття, тестують його. 

Після тестування робиться так звана «робота над помилками» – 

відбувається аналіз що не так зроблено і що треба зробити для 

подолання проблеми, що виникла. Далі знов відбувається 

тестування і розв’язання проблем, і т.д. до тих пір поки не буде 

досягнуто мети. Паралельно із цим відбувається підвищення 

впевненості в своїх силах; 

– активна комунікація та командна робота; 

– розвиток інтересу до технічних дисциплін. Задачі STEM-

освіти, зокрема в початковій школі, здатні створити сприятливі 

умови для розвитку інтересу учнів до природничих та 

технічних дисциплін; 

– креативні та інноваційні підходи до проектів. STEM-

навчання складається з 6 етапів: постановка задачі, 

обговорення, конструювання, будування, тестування та 

розвиток. На кожному з цих етапів діти можуть проявляти 

свою креативність та вміння застосовувати інноваційні 

технології. 

Відповідно до меморандуму між МОН та The LEGO 

Foundation на 1 вересня 2018 року усі перші класи в Україні 

отримають набори LEGO, що допоможуть впроваджувати 

ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес. Але 

слід зазначити, що учні наступних класів можуть 

використовувати більш складний інструментарій LEGO у своїй 

навчальній діяльності. Таким інструментом дослідження може 

бути набір LEGO MINDSTORMS EV3. Він має 

багатофункціональний модуль, мотори, датчики: кольору, 

дотику, інфрачервоний, ультразвуковий, гіроскопічний, 

температури. Кожному з них можна знайти застосування при 

вивченні різних тем з різних предметів для дітей різного віку. 

Використання LEGO MINDSTORMS EV3 дасть змогу 

заохочувати школярів до пізнання нового, стимулювати 

освітню діяльність, навчати досліджувати у парах, групах 

тощо.  

LEGO MINDSTORMS EV3 завдяки 

багатофункціональному модулеві може використовуватися на 
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уроках як початкової, так середньої і старшої шкіл. Більшість 

дослідів, які ми застосовуємо на практиці, дозволяють 

пояснити звичні речі, а простота цих дослідів підтверджується 

також з наукової точки зору.  

Дуже цікава та проста тема світла та освітленості. 

Оскільки, світло, а точніше освітленість, є однією з головних 

умов розвитку живих організмів. При недостатній освітленості 

рослини і тварини хворіють, а людина почуває себе 

втомленою. Це одне з проблемно зорієнтованих завдань, яке 

можна вирішувати на засадах STEM-освіти, що сприяє 

формуванню і розвитку розумово-пізнавальних інтересів і 

творчих здібностей учнів. 

З поняттям освітленості та його значенням для живих 

організмів учні знайомляться на уроках природознавства та 

основ здоров’я, у початковій школі, та поглиблюють свої 

знання на уроках біології в основній школі, а фізичні 

властивості освітленості вивчають на уроках фізики в старшій 

школі.  

Вивчення цієї теми можна почати з постановки 

проблемних питань Чому бувають ситуації, коли на перший 

погляд приміщення є достатньо освітленим, але рослини 

чомусь жовтіють, а сама людина швидко втомлюється. Та під 

час дискусії пояснити, що насправді око людини не здатне 

визначати точний рівень освітленості необхідний для 

повноцінного життєіснування. 

Як стверджують науковці, організація освітленості 

робочих місць грає велику роль у житті людини. Недостатнє та 

нераціональне освітлення веде до стомлення очей, розладу 

центральної нервової системи, зниженню розумової та 

фізичної працездатності, а у ряді випадків може бути 

причиною травматизму (близько 5% травм приходиться на 

частку нераціонального та недостатнього освітлення). При 

недостатній чи швидко змінюваній освітленості органам зору 

доводиться пристосовуватись. Отже, рівень освітленості 

повинен відповідати санітарно-гігієнічним нормам. Тому 

постає проблема в правильній організації освітлення вдома і на 

роботі, у медичних і навчальних установах, при вирощуванні 

рослин. 



47 
 

Крім того, визначення освітленості є невід’ємною 

частиною вирощування рослин, як у тепличних умовах, так і 

вдома, оскільки для гарного росту важливо створити для 

кожного типу рослини такий рівень освітленості, який 

максимально відповідав би природному.  

На уроках з природознавства учні вивчають, що рослини 

по різному реагують на яскравість світла. До рослин, що 

люблять яскраве світло (15-20 тис. люкс), відносяться пальми, 

гібіскус, троянди, жасмин та ін. Бегонії, фікуси – рослини, які 

добре почувають себе в тіні (10-15 тис. люкс). Тому виникає 

перше питання про визначення оптимального місце для 

рослини на підвіконні чи в теплиці або, якщо рослина вже має 

певне місце, – про організацію регулювання освітленості за 

допомогою ламп. 

Для дослідження та вирішення даної проблеми ми 

пропонуємо організувати навчання з використанням 

міждисциплінарного підходу поєднавши біологію, 

природознавство, математику та робототехніку, в ході якого 

буде реалізована модель «Смарт люксметра», який дозволить 

проводити вимірювання рівня освітленості та надавати 

рекомендації по її організації на поверхні робочого столу 

вдома чи класі, в приміщеннях різного призначення, на 

підвіконні чи теплиці при вирощувані рослин. 

Пропонуємо модель «Смарт люксметра» зібрати із 

використанням датчика кольору. Датчик кольору (Color Sensor) 

– це цифровий датчик, який може працювати в трьох різних 

режимах. У режимі Color Mode («Колір»), у режимі Reflected 

Light Intensity Mode («Яскравість відбитого світла») та в 

режимі Ambient Light Intensity Mode («Яскравість зовнішнього 

освітлення»). Він визначає силу світла оточуючого 

середовища, наприклад сонячного світла чи штучного 

освітлення в приміщенні. Датчик використовує  шкалу від 0 

(дуже темний) до 100 (дуже світлий).  

Тобто наш робот може бути запрограмований таким 

чином, щоб він подавав сигнал про рівень освітленості, якщо 

він нижчий або вищий за рекомендовані норми.  

Оскільки, людина не здатна вчасно помітити зниження чи 

підвищення рівня освітленості, вона на це реагує коли організм 
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відчуває дискомфорт. Тому продовженням в досліджені 

освітленості, може стати завдання з організації моделі 

«розумного освітлення» та підбору найбільш раціональних 

джерел світла. Для дослідження та вирішення даної проблеми 

потрібно долучити  знання з фізики та хімії. Тому дана задача 

вже буде орієнтована на учнів 8-10 класів. Під час вирішення 

поставленої задачі модель «Смарт люксметра» буде 

вдосконалена та використана для побудови моделі «розумного 

освітлення». На рис. 1 наведено приклад програми «Смарт 

люксметра». 

 
 

Рис.1. Приклад програмного коду «Смарт люксметра» 

 

Далі вивчення датчику кольору можна поєднати із 

вивченням тем з природознавства циклу «Сезонні зміни в 

природі» в початковій школі. 

Наведемо приклади задач із використанням властивостей 

датчику кольору: 

1) в режимі «Колір» датчик може визначити колір 

піднесеного до нього предмета. Цю функцію ми використали, 
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досліджуючи осінній колір листя. Дітям можна запропонувати 

такі завдання для дослідження: 

– Колір листя у вересні? Жовтні? Листопаді? 

– Листя яких дерев найбільш різнобарвне? 

2) в режимі «Яскравість відбитого світла» датчик 

направляє світловий промінь на сусідній предмет і по 

відбитому пучку визначає яскравість предмета; Дітям 

пропонували завдання для дослідження: 

– Яскравість листя у вересні? Жовтні? Листопаді? 

– Листя яких дерев найбільш яскраве? 

Далі можна перейти до вивчення датчику температури. 

Датчик температури вимірює температуру в градусах Цельсія 

та Фаренгейта в межах -20 – 120
o
С, (-4 – 248

o
F). Його можна 

використовувати на уроках природознавства в початковій 

школі, фізики та інших в середній та старшій. 

При вивченні теми «Рослини та середовище їх існування» 

(Природознавство, 3 клас) датчик температури визначить 

експериментальним шляхом температурні умови, необхідні для 

життя мохів, квіткових рослин, папоротей. Результати замірів 

можна занести у таблицю. В середніх класах завдання можна 

ускладнити використавши датчик кольору в режимі 

освітленості. Під час даного експерименту можна з’ясувати, 

яке сонячне світло необхідно для життя рослин. 

При вивченні води на уроках з природознавства у 2 класі 

можна висвітлити поняття агрегатних станів за допомогою 

наступних дослідів, проілюстрованих у фрагменті уроку. 

Дослід 1. Дітям пропонується виміряти температуру льоду, 

приклавши датчик температури до шматочків замороженої 

води. Результати вимірювань потрібно занести до таблиці. 

Дослід 2. Додати до льоду певну кількість води кімнатної 

температури та спостерігати за зміною показників датчика. 

Дослід 3. Виміряти температуру гарячої води та 

спостерігати за зміною показників датчика. 

Для учнів, які зацікавляться експериментами більш 

глибоко, можна запропонувати провести самостійне 

дослідження. 

Для розуміння важливості температурних даних можна 

показати важливість температур в аграрному секторі. Оскільки, 
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аграрний сектор є важливою частиною господарського 

комплексу України і наша країна займає чільне місце на 

світовому зерновому ринку. Діти ознайомлені про умови 

зберігання зерна на уроках під час вивчення технічних культур. 

Результати занесені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Температура зберігання зерна (кількість діб) 

Вологість 10ºС 15ºС 20ºС 25ºС 

18 % 36 діб 10 діб 5 діб - 

20 % 13 діб 5 діб 1 доба - 

22 %  7  діб - - - 

28 % 2  доби - - - 

 

Елементи робототехніки можна використати в наукових 

роботах учнів навіть початкових класів. Зокрема, учениця 3-го 

класу Криворізької педагогічної гімназії виконала наукове 

дослідження на тему «Дослідження впливу домішок на процес 

охолодження води». 

Для проведення експерименту було зібрана наступна 

модель (рис. 2). 

 
Рис. 2. Підготовчий етап проведення дослідження 

 

Дослідження проводилось в декілька етапів. На першому 

етапі порівнювали швидкість охолодження чистої води зі 

швидкістю охолодження води, у яку домішали сіль та цукор. 

Пропорція домішок склала 16 г речовини на 100 г води  

(рис.2-4). 

На другому етапі порівнювали швидкість охолодження 

кави та чаю з цукром і без цукру. Пропорція домішок склала 
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5 г речовини (кави чи чаю) на 100 г води та 10 г цукру (2 чайні 

ложки). Результати дослідів були занесені до табл. 2.  

 

  
Рис. 3. Процес вимірювання 

температури чистої води та води 

у яку домішали сіль та цукор 

 

Рис.4. Вимірювання 

температури 

 

Таблиця 2 

Узагальнююча таблиця результатів дослідів 

Час, 

хв 

Речовина 

Вода Вода Вода Кава Чай Кава Чай 

чиста з цук-

ром 

з 

сіллю 

без 

цукру 

без 

цукру 

з цук-

ром 

з цук-

ром 

0 81,3 80,55 83,55 91,55 90,9 93 90,45 

5 64,8 65 65,3 69,3 70 75 72,2 

10 55,5 56,5 56,6 60,35 60,85 64,85 63 

15 49,65 50,5 50,35 52,25 53,35 57,6 56,6 

20 45,05 45,9 45,85 49,55 50 52,75 51,9 
Падін-

ня 

темп. 36,25 34,65 37,7 42 40,9 40,25 38,55 

 

З’ясовуючи відносний відсоток падіння температури, ми 

отримали результати, які занесли до табл. 3. 
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Таблиця 3. 

Відносний відсоток втрати тепла різних речовин з 

домішками 

Речовина 

Вода Вода Вода Кава Чай Кава Чай 

чиста з 

цукром 

з 

сіллю 

без 

цукру 

без 

цукру 

з 

цукром 

з 

цукром 

Відсо-

ток 

втрати 

тепла 

0,445879 0,430168 0,451227 0,458766 0,449945 0,432796 0,426202 

 

Узагальнююча діаграма показує динаміку падіння 

температури представлено на рис 5. 

 

 
Рис.5. Залежність падіння температури різних речовин від часу 

 

В результаті дослідження було підтверджено гіпотезу: 

домішки впливають на швидкість охолодження води. 

Найменший відсоток втрати тепла у чаю з цукром, а 

найбільший – у кави без цукру. Тобто цукор впливає на 

швидкість охолодження. 
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Такі наукові роботи дозволять учням починати 

пропедевтично вивчати курс фізики, розуміти що таке 

експеримент, як він проходить.  

В 5-6 класах варто ознайомити дітей з різними видами 

термометрів та різними видами температурних шкал. При 

цьому доцільно продемонструвати датчик температури LEGO 

MINDSTORMS EV3 з усіма його можливостями. Вивчення 

датчику температури можна продовжити у 8 класі. В цей час 

вивчається поняття температури як одного із параметрів 

теплового стану тіла, що визначає напрям перебігу теплових 

процесів. Та показати залежність певних властивостей 

фізичних тіл від температури. Для набуття навичок 

користування датчиком його можна застосувати на 

лабораторній роботі «Вимірювання температури за допомогою 

різних термометрів». Надалі також результативним буде 

використання датчику температури під час вивчення теплового 

балансу при змішуванні води різної температури, визначенні 

питомої теплоємності речовини. Великі можливості надає 

датчик температури для організації ґрунтовних досліджень 

плавлення і кристалізації твердих тіл, температури плавлення 

та питомої теплоти плавлення. 

Висновки. В результаті впровадження запропонованого 

STEM-навчання ми формуємо конкурентно-спроможну на 

ринку праці молодь здатну і готову розв’язувати комплексні 

задачі, з творчим і критичним мисленням, готову до співпраці 

та здатну здійснювати інноваційну діяльність. 
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https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works_Full-report.ashx
https://www.ericsson.com/assets/local/networked-society/commerce-reports/disrutption-of-the-old-consumption-logic.pdf
https://www.ericsson.com/assets/local/networked-society/commerce-reports/disrutption-of-the-old-consumption-logic.pdf
https://www.ericsson.com/assets/local/networked-society/commerce-reports/disrutption-of-the-old-consumption-logic.pdf
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1.5. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ 

ПРОФЕСІЙ ЗАСОБАМИ ІКТ 

 

Анотація. Метою дослідження є проектування 

віртуального навчального середовища Moodle як засобу 

підготовки фахівців соціономічних професій. Задачами 

дослідження є аналіз можливостей віртуального навчального 

середовища у створенні умов формування фахових 

компетентностей майбутніх учителів математики, інформатики 

та майбутніх юристів. Об’єктом дослідження є процес 

формування фахових компетентностей майбутніх фахівців 

соціономічних професій. Предметом дослідження є 

використання системи Moodle в процесі формування 

соціально-технологічної компетентності майбутніх фахівців 

соціономічних професій. В роботі проведено аналіз, 

узагальнення та систематизація досліджень з проблеми 

використання системи Moodle у навчальній, діяльності ВНЗ, 

виконано експериментальне впровадження курсів 

дистанційного навчання засобами Moodle. Для оцінки 

ефективності використання віртуального навчального 

середовища Moodle як засобу підготовки фахівців 

соціономічних професій заплановано проведення 

педагогічного експерименту. Результати дослідження 

планується узагальнити рекомендації щодо використання 

системи Moodle як засобу підготовки фахівців соціономічних 

професій. 

Ключові слова: віртуальне навчальне середовище Moodle, 

інформаційно-комунікаційні технології навчання, підготовка 

фахівців соціономічних професій. 

 

Вивчаючи проблеми, пов’язані з профорієнтацією, 

психологічними особливостями готовності людини до 

здійснення професійної діяльності, дослідниками (Д. Сьюпер 

[7], Дж. Холланд [5], Дж. Кьюдер [6], Є. Клімов [3]) 

розроблено класифікацію професій. Кожна професія або їх 

група виникає за умови потреби суспільства. Як зазначає 

Л. Буркова [1] у представників професій соціономічної групи 



56 
 

предметом професійної діяльності має бути організація, 

формування соціальних стосунків і соціальних систем, 

корекція, управління, тощо. До соціономічних професій у 

сучасному соціумі відносять наступні: психолог, педагог, 

журналіст, політолог, юридичні професії. Всі вони охоплюють 

різні аспекти однієї з важливих сфер життя людини – соціальні 

стосунки у суспільстві, тому особливого значення набуває 

проблема професійної підготовки фахівців для цієї сфери. 

Маючи спільний предмет і єдину філософсько-методологічну й 

теоретичну базу професійна діяльність фахівців 

соціономічного напрямку базується на групі компетентностей, 

які є спільними для них. Так до групи загальних соціономічних 

професійних компетентностей відносять (Л. Буркова [1]): 

соціально-діагностичну, соціально-моделюючу, соціально-

прогнозу, соціально-проектну, соціально-технологічну, 

соціально-рефлексивну компетентності.  

Метою даного дослідження є проектування віртуального 

навчального середовища Moodle як засобу підготовки фахівців 

соціономічних професій. Задачі дослідження вбачаємо в 

аналізі можливостей віртуального навчального середовища у 

створенні умов формування соціально-технологічної 

компетентності майбутніх учителів математики, інформатики 

та майбутніх юристів. 

Суть соціально-технологічної компетентності полягає в 

тому, що нею передбачається володіння фахівцем різними 

професійними технологіями, техніками, методами, 

спрямованими на розв’язання професійних задач, ситуацій, 

проблем різного рівня соціальної взаємодії. Діяльнісна 

складова цієї компетентності передбачає добирання і 

застосування певної технології для вирішення професійного 

завдання. Одним із підходів опанування компетентності 

вбачаємо у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 

їх залучення до виконання навчальних завдань у атмосфері 

певної технології. Так вивчення дисциплін циклу професійно-

предметної підготовки із залученням можливостей 

віртуального навчального середовища Moodle сприяє 

опануванню студентами можливостей цього середовища і в 

майбутньому перенесення отриманих знань у практичну 
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професійну діяльність, а саме використання цієї технології 

спілкування у власній роботі. 

Сучасні студенти потребують сучасних методів навчання 

для покращення своїх можливостей на сучасному ринку 

працевлаштування. Розвиток інформаційних систем в останні 

роки спровокував появу емерджентних навчальних технологій, 

які використовують Інтернет як середовище комунікацій. 

Однією з таких навчальних систем є система керування 

курсами Moodle. 

Як зазначає у своєму дослідженні С. Петренко [4] 

платформа Moodle створює додаткові можливості для 

впровадження в освітній процес системи дистанційного й 

змішаного навчання, дає змогу вільного поширення 

програмного продукту, а також можливість вільного 

застосування і модифікації продукту в цілому чи його 

елементів. Середовище LMS Moodle дає змогу не тільки 

донести до студента навчальний контент, а й сформувати 

навчальну траєкторію вивчення дисципліни, організувати 

зворотній зв’язок у формі діалогового спілкування «студент-

контент», «студент-викладач», «студент-студент» та 

забезпечити поетапний контроль знань тощо. 

Опишемо це на конкретних прикладах. 

У навчанні студентів самостійно здійснювати окремі кроки 

розв’язання задачі найбільш ефективним є частково-

пошуковий метод. Він повинен передбачати активне 

включення студентів до пошуку розв’язання поставленої задачі 

або під керівництвом викладача, або на основі використання 

евристичних програм та вказівок. Процес мислення при цьому 

набуває продуктивного характеру, але поетапно спрямовується 

та контролюється або викладачем, або студентами. 

Евристична бесіда, як один з різновидів даного методу, 

передбачає цілу низку запитань, які може ставити викладач, 

студенти, комп’ютерна програма. При цьому важливо, щоб 

питання стимулювали думку, а не підказувати ідею 

розв’язання. Крім того, в процесі постановки серії запитань 

необхідно поступово знижувати рівень проблемності задач, 

щоб вони були логічно пов’язані, стимулювали як логічні так і 

інтуїтивні процедури мислення, сприяли постановці 
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допоміжних задач, кожне нове запитання приводило до нового, 

несподіваного погляду на задачу. 

Як показує досвід, використання евристичної бесіди під 

час навчання майбутніх учителів математики функціонального 

аналізу спонукає студентів самостійно ставити запитання, 

здійснювати роздрібнення задачі на серію допоміжних задач, в 

межах кожної з яких здійснюється невеликий пошук. Таким 

чином, евристична бесіда активізує та стимулює самостійну 

діяльність студентів. 

Основний принцип евристичного навчання – це 

співтворчість студентів між собою і викладачем у навчальному 

процесі. Діалогічна взаємодія є ключовою при навчанні 

майбутніх учителів математики. Діалогічна взаємодія – це 

система формування і розвитку практичних навичок 

співтворчості і спілкування учнів на основі відкритості та 

духовного взаємозбагачення. Діалогічна технологія 

саморозвитку формує у молоді комунікативні якості творчої 

особистості. 

Комп’ютерна підтримка евристичних методів навчання 

функціонального аналізу (КПЕМНФА) – це активний 

дидактичний засіб самонавчання та діалогічної взаємодії 

студентів між собою і освітнім середовищем в процесі 

навчальння функціонального аналізу. 

В основу КПЕМНФА функціонального аналізу можуть 

бути покладені: 1) системні і проблемно-алгоритмічні підходи; 

2) методології творчості; 3) засоби сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій; 4) методологія евристичних 

діалогів і ін. 

Основою побудови КПЕМНФА є положення концепції 

методології евристичних діалогів Р. Гареєва [2]. 

Багатовимірний евристичний діалог – це діалог, що інтегрує і 

реалізує чотири базові різнорівневі функції: 1) рівень 

діалогічної взаємодії; 2) поетапний розвиток творчого 

мислення та здібностей при розв’язанні системи творчих 

завдань, які ускладнюються в процесі навчання; 

3) багаторівнева комп’ютерна інтерактивна підтримка; 

4) поетапний професійно-творчий саморозвиток студентів. 

 



59 
 

На наш погляд зручним середовищем для побудови 

КПЕМНФА функціонального аналізу майбутніх учителів 

математики є середовище дистанційного навчання Moodle. 

Першою базою для побудови евристичних діалогів в 

КПЕМНФА є процес доведення деяких теорем курсу 

функціонального аналізу. Наприклад, засвоєння теорем, кожна 

з якої закінчується питанням – це засвоєння ознайомчого рівня, 

а організація форуму з даної тематики (використання елемента 

курсу) це вже продуктивний рівень, оскільки реалізується 

евристичний тип роботи. 

Безумовно, що контроль знань студентів є основною 

частиною засвоєння умінь і навичок, і є показником 

формування певної професійної компетентності. Різновидом 

контролю є перевірочні завдання, які передбачають доведення 

абсолютно нових для студентів тверджень. Це є другою базою 

для побудови евристичних діалогів та їх реалізації в 

креативному навчальному процесі. 

КПЕМНФА функціональному аналізу, реалізована нами в 

середовищі дистанційного навчання Moodle 

(http://moodle.kdpu.edu.ua/ course/index.php?categoryid=4), 

полегшує самостійне розв’язання наукової проблеми, 

допомагає студенту самостійно розвивати дослідницькі вміння 

і навички, зміцнювати «пізнавальну цікавість», висувати 

гіпотези, розширює його уявлення про характер наукової 

проблеми, яка розв’язується та ін. За допомогою побудованої 

системи евристичних діалогів студент отримує можливість 

нестандартно розв’язувати наукову проблему. Тому студент 

може спробувати самостійно робити справжні наукові 

відкриття вже в процесі свого навчання. 

Розроблено систему лабораторно-комп’ютерних 

практикумів з курсу функціонального аналізу з комп’ютерної 

інтерактивної підтримкою, технологія проведення яких 

спрямовані на поетапне формування компонентів професійно-

творчого потенціалу студента відповідно до рівня творчих 

завдань, які розв’язуються. Дана система успішно може бути 

використана для навчання майбутніх вчителів математики. 

Евристичний діалог «Студент – КПЕМНФА» є формою 

опосередкованого педагогічного управління творчим 
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саморозвитком і включає в себе наступні основні елементи: 

спеціально розроблений навчальний посібник з 

функціонального аналізу на паперових носіях (модульно-

кодовий навчальний посібник), комп’ютер і Інтернет. Студент 

працює тільки з двома елементами: з книгою (навчальним 

посібником), що містить весь навчальний і довідковий 

матеріал, і комп’ютером за допомогою якого він отримує 

завдання, самостійно їх виконує, і потім надсилає розв’язок, 

після чого викладач перевіряє виконане завдання і, якщо воно 

неправильно розв’язане надсилає у відповідь варіант діалогу, 

який дозволяє студенту самостійно побачити помилку в своїх 

міркуваннях і правильно розв’язати задачу. Таким чином 

здійснюється евристичний діалог між студентом і 

«віртуальним викладачем». 

Евристичні діалогові відносини – це взаємозв’язки і 

взаємодії суб’єктів навчально-творчої діяльності «Студент – 

Студент» (С – С), «Студент – Викладач» (С – В), «Студент – 

Творча група» (С – ТГ). 

Таким чином, ефективність застосування багатовимірного 

евристичного діалогу з КПЕМНФА функціональному аналізу 

майбутніх учителів математики досягається за рахунок: 

1) активізації процесів «самості» студента: самопізнання, 

самоорганізації, самореалізації, самовдосконалення, 

самоконтролю та ін.; 2) відповідності типології та специфіки 

творчих професійних завдань індивідуально-типологічним 

особливостям студента; 3) адекватності банку евристик, 

евристичних прийомів і методів розв’язання завдань творчого 

типу та змісту даного завдання. 

Розглянемо, наприклад, реалізацію запропонованого 

підходу до вивчення теми «Принцип стискуючих відображень» 

на прикладі реалізації евристичного діалогу в системі Moodle 

при розв’язуванні такої задачі: «Як оцінити похибку між n-тим 

наближенням xn розв’язку рівняння xAx   та точним 

значенням х». 

Схема діалогу представлена на рис. 1 – 3. На початку 

уточнюємо у студента в чому проблема вказаної задачі (рис. 1). 
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Рис. 1. Перша евристична підказка 

 

У випадку, якщо студент вибере відповідь «Невідомий 

точний розв’язок» пропонуємо друге питання показане на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Друга евристична підказка 

 

У випадку, якщо студент вибере відповідь «З попереднім 

наближеним значенням» пропонуємо третє питання показане 

на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Третя евристична підказка 
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Слід відмітити, що жодне із запропонованих питань не 

містить прямої підказки на план розв’язання задачі. Якщо 

вказаний діалог не приведе студента до ідеї розв’язання задачі 

його можна продовжити в блозі, що присвячений цій задачі. 

Для формування компетентностей майбутніх учителів 

інформатики з лінійної алгебри був розроблений електронний 

курс з лінійної алгебри. Зазначений курс створено відповідно 

до нових стандартів та програм для ЗВО. 

Назва курсу: «Лінійна алгебра та аналітична геометрія 

(частина 1)» (режим доступу: 

http://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=59). 

Мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними 

основами сучасної лінійної алгебри, які потрібні для 

подальшого вивчення курсів спеціальних дисциплін, навчити 

студентів отримувати досвід формування й розвитку 

практичних навичок і вмінь, які потрібні для аналізу, 

дослідження і розв’язування прикладних задач, допомогти 

викладачам у проведенні навчання на засадах 

компетентнісного підходу, поглибити засвоєні студентами 

знання з навчального матеріалу, закріпити його з достатньою 

самостійністю й отримати подальший досвід. 

Після засвоєння курсу «Лінійна алгебра та аналітична 

геометрія (частина 1)» у студентів мають сформуватися такі 

складові фахових компетентностей: 

− основні означення, властивості, теореми лінійної алгебри 

та приклади їх використання; математичні прийоми й 

алгоритми розв’язування задач та їх прикладне використання; 

доведення основних теорем, що є фундаментальними для 

вивчення зазначеного курсу (гносеологічні складові); 

− використання методів та прийомів лінійної алгебри у 

процесі опанування дисциплін професійного й науково-

предметного напряму; використання методів та алгоритмів 

лінійної алгебри під час дослідження та розв`язування 

загальнопрофесійних і спеціальнопрофесійних проблемних 

ситуацій (праксеологічні складові).  

Курс складається з основних розділів лінійної алгебри і 

розрахований на три модулі. Вивчення курсу передбачено 

навчальним планом за 18 тижнів. 
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Для кожної теми курсу лінійної алгебри розроблені лекції 

(рис.4), апробовані на заняттях Криворізького педагогічного 

інституту ДВНЗ КНУ, з достатньою кількістю наведених 

прикладів і розв’язаних задач. Ураховувалась тематика, знання 

з якої необхідні задля подальшого опанування окремих 

дисциплін професійної підготовки. 

 
Рис.4. Фрагмент початкової сторінки електронного курсу 

«Лінійна алгебра та аналітична геометрія (частина 1)» 

 

Для кожної з тем курсу розроблено і запропоновано: мету 

вивчення конкретної теми; зміст теми, що вивчають; план 

самопідготовки студента; завдання та запитання для 

самоконтролю; тести; типові помилки, які допускають 

студенти під час вивчення конкретної теми; список 

використаної та рекомендованої літератури; додаткові 

посилання в мережі Інтернет (список з адресами електронних 

бібліотек, деякі освітянські курси, каталоги та пошукові 

системи). 

У процесі опанування курсу передбачено консультації, 

чати, форуми, тематичні дискусії тощо як з викладачем так і зі 

студентами. При електронному вивченні курсу «Лінійна 

алгебра та аналітична геометрія (частина 1)» особливо 

важливим є спілкування з т’ютором курсу і колегами з 

навчання. 

Під час створення курсу було враховано індивідуальні та 

психологічні особливості діяльності студентів, різний рівень 

підготовки, застосований диференційований підхід. 
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Курс має систему гіперпосилань на дидактично-методичну 

літературу з курсу, що надасть можливість студентам на більш 

високому рівні засвоїти навчальний матеріал і скоротити час 

(кількість годин), проведений студентами за комп’ютером у 

змісті вивчення цього курсу. 

Під час вивчення зазначеного курсу слухачі проходять такі 

види контролю: вхідний, поточний, рубіжний, підсумковий. 

Пропедевтикою вивчення електронного курсу є: знання 

елементарної математики; наявність та вміння роботи з е-mаіl; 

доступ до мережі Інтернет; уміння працювати в різних 

редакторах (текстовому, табличному тощо). 

Поточний контроль, для якого розроблені відповідні 

математичні диктанти, контрольні запитання наприкінці 

вивчення кожної теми, здійснюється самими студентами 

самостійно. Причому перехід до нової теми можливий лише в 

тому разі, коли будуть надані правильні відповіді на всі 

завдання попередньої теми.  

Рубіжний контроль представлений у вигляді тестів до 

кожної з тем курсу та контрольно-узагальнювальні завдання. 

Кількість разів проходження студентом тестових завдань, його 

результати і час, витрачений на тестування, будуть відомі 

т’ютору. Після вивчення всіх тем курсу студенти виконують 

контрольно-узагальнювальні завдання. 

Підсумковий контроль – це іспит. При цьому поточний і 

рубіжний контроль проводиться дистанційно, а підсумковий – 

при безпосередньому спілкуванні з викладачем (не обов’язково 

з т’ютором) курсу. 

Оскільки більшість вітчизняних ВНЗ використовують для 

організації та технічного забезпечення дистанційного й 

змішаного навчання відкриту освітню платформу LMS Moodle, 

ми теж надаємо перевагу цій платформі навчання і перейшли 

на використання безкоштовної платформи LMS Moodle при 

викладанні навчальних дисциплін не тільки майбутнім 

учителям а й у процесі підготовки фахівців юридичних 

професій (http://dduvs.in.ua/navchalnij-protses/distantsijne-

navchannya/). 

Залучення студентів, що здобувають професію юриста, до 

користування середовищем LMS Moodle відбувається шляхом 
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розміщення навчальних курсів на платформі Moodle. 

Наприклад з дисципліни «Історія та культура України» 

розроблено і розміщено на платформі Moodle навчальний курс. 

Студенти мають можливість знайомитися із завданнями, 

програмою курсу, користуватися бібліотекою у дистанційному 

режимі, отримувати індивідуальні завдання та звітувати про їх 

виконання.   

Перспективним у цьому напрямі вбачаємо дослідження 

питань ефективного поєднання традиційного і змішаного 

навчання у фахівців різних груп соціономічних професій, як от 

учитель в залежності від спеціальності (природничий напрям, 

фізико-математичний чи гуманітарний напрям), психолог, 

представники юридичних професій.  
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1.6. КРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА УРОКАХ 

ІНФОРМАТИКИ 

 

Цілі дослідження: продемонструвати авторський досвід 

реалізації ідей євроінтеграції на уроках інформатики в 

загальноосвітній школі, продемонструвати використання 

авторської шкали часу «Риба-їжак» в навчальному процесі. 

Завдання дослідження: визначити теми шкільного курсу 

інформатики, під час вивчення яких доцільно розв’язати задачі 

з євроінтеграційним змістом, визначити програмне 

забезпечення, за допомогою якого можна розв’язати такі 

задачі. Дослідити можливість застосування шкали часу «Риба-

їжак» у навчальному процесі та визначити програмне 

забезпечення для її побудови. Об’єкт дослідження: навчання 

інформатиці учнів 4-11 класів загальноосвітніх шкіл. Предмет 

дослідження: використання задач з євроінтеграційним змістом 

на уроках інформатики, використання моделей візуалізації та 

«стиснення» навчальної інформації на уроках інформатики, 

використання програмних засобів у навчанні учнів 

загальноосвітніх шкіл інформатиці. Методи дослідження: 
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теоретичний (аналіз психолого-педагогічної літератури), 

діагностичний (аналіз результатів діяльності учнів). 

Результати дослідження. На основі аналізу психолого-

педагогічної літератури визначено доцільність використання 

задач з євроінтеграційним змістом на уроках інформатики. 

Виявлені програмні засоби, за допомогою яких розв’язуються 

такі задачі. Проаналізовано програми та підручники з 

інформатики для учнів 4-11 класів загальноосвітніх шкіл. 

Визначено доцільність використання шкали часу «Риба-їжак» у 

навчальному процесі. Визначено програмне забезпечення для її 

побудови. Основні висновки і рекомендації: 1) Використання 

задач з євроінтеграційним змістом прищеплює учням інтерес 

до країн, які входять до складу Європейського союзу, 

знайомить з історією створення Європейського Союзу, 

демонструє цінності Європейського Союзу, сприяє 

усвідомленню важливості вступу України до Європейського 

Союзу. 2) Доцільним є застосування шкали часу «Риба-їжак» у 

навчальному процесі. 

Ключові слова: Європейський Союз, євроінтеграція, 

інформатика, загальноосвітня школа, карта знань, конспект-

сходинки, модель «стиснення» навчальної інформації, 

програмне забезпечення, шкала часу «Риба-їжак». 

 

Пріоритетом зовнішньої політики для України є інтеграція 

в Європейський Союз. «Символом долі і прагнень» назвав 

Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

Президент України П. Порошенко [1]. «Вступ нашої держави 

до ЄС принесе їй насамперед політичний авторитет на 

міжнародній арені, можливість опинитися в зоні 

загальноєвропейської безпеки, бути невід’ємною частиною 

прогресивної політики, перебувати в єдиному інформаційному 

просторі. Економічна привабливість Євросоюзу для України 

полягає насамперед у можливості долучитися до високої 

культури ефективного ринкового господарювання і підняти до 

такого ж рівня власну економіку» [2]. «Співробітництво з ЄС 

сприятиме наближенню соціальних умов України до високих 

європейських стандартів, підвищенню рівня життя й добробуту 

населення. У культурно-цивілізаційному аспекті євроінтеграція 
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це шлях до активізації взаємообміну між українською та 

західноєвропейською гуманістичною культурами, одночасне 

становлення України як інтегрованої частини глобального 

суспільства, так і національної держави» [3]. 

Прагнення України стати частиною Європейського Союзу 

зумовили зміни в освітньому процесі.  

З метою ознайомлення учнів з Європейським Союзом, 

його цінностями, історією створення, в загальноосвітніх 

навчальних закладах проводять різноманітні заходи: класні 

години, учнівські дебати, конференції, турніри, конкурси 

малюнків, виставки стіннівок, публічні захисти проектів. Учні 

10-11 загальноосвітніх шкіл Європейський Союз вивчають на 

уроках історії та географії, в курсі «Євроінтеграція – шлях до 

кращого майбутнього», «Громадянська освіта» (з 1 вересня 

2018 року). 

Проте під час вивчення всіх інших предметів 

Європейський Союз не розглядається.  

Для поглиблення знань учнів про Європейський Союз,  

зацікавлення школярів країнами, що входять до його складу, 

демонстрації важливості вступу України до Європейського 

Союзу, автор розробила задачі з інформатики про 

Європейський Союз та країни Європейського Союзу (табл. 1) 

та впровадила їх у навчальний процес Комунального закладу 

«Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 

Маріупольської міської ради Донецької області». 

Таблиця 1 

ЗАДАЧА З ІНФОРМАТИКИ №1 

    Створіть хронологію розширення Європейського Союзу у 

вигляді шкали часу «Риба-їжак» за допомогою таблиці 

«Хронологія розширення Європейського Союзу». 

 

Таблиця «Хронологія розширення Європейського Союзу» 

Рік Країна 

1957 
Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція, 

ФРН 

1973 Велика Британія, Данія, Ірландія 

1981 Греція 

1985 Гренландія 
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1986 Іспанія, Португалія 

1990 НДР 

1995 Австрія, Фінляндія, Швеція 

2004 
Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, 

Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія 

2007 Болгарія, Румунія 

2013 Хорватія 
 

ТЕМИ, В ЯКИХ ЗАПРОПОНОВАНА ЗАДАЧА: 

Комп’ютерна графіка. Комп’ютерне моделювання. 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ 

РОЗВ’ЯЗУЄТЬСЯ ЗАДАЧА: Edraw Max 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ: 

 
Рис. 1. Шкала часу Риба-їжак «Хронологія розширення 

Європейського Союзу» учениці 9-Б класу ЗОШ №33 Губченко 

Вікторії 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ, ВИКОРИСТАНІ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ЗАДАЧІ: Вікіпедія 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз 
 

ЗАДАЧА З ІНФОРМАТИКИ №2 

    За допомогою електронних карт та таблиці «Столиці країн 

Європейського Союзу», здійсніть віртуальну подорож 

столицями країн Європейського Союзу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз
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Таблиця «Столиці країн Європейського Союзу» 

Країна Столиця  Країна Столиця 

Австрія Відень  Мальта Валетта 

Бельгія Брюссель  Нідерланди Амстердам 

Болгарія Софія  Німеччина Берлін 

Велика 

Британія 

Лондон  Польща Варшава 

Греція Афіни  Португалія Лісабон 

Данія Копенгаген  Румунія Бухарест 

Естонія Таллінн  Словаччина Братислава 

Ірландія Дублін  Словенія Любляна 

Іспанія Мадрид  Угорщина Будапешт 

Італія Рим  Фінляндія Гельсінкі 

Кіпр Нікосія  Франція Париж 

Латвія Рига  Хорватія Загреб 

Литва Вільнюс  Чехія Прага 

Люксембург Люксембург  Швеція Стокгольм 
 

ТЕМИ, В ЯКИХ ЗАПРОПОНОВАНА ЗАДАЧА: Мережеві 

технології. Графіка. 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ 

РОЗВ’ЯЗУЄТЬСЯ ЗАДАЧА: Електронні карти. 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ, ВИКОРИСТАНІ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ЗАДАЧІ: Вікіпедія 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз 
 

ЗАДАЧА З ІНФОРМАТИКИ №3 

    Створіть листівку «Країна Європейського Союзу» за 

наступною схемою: 

Прапор країни Назва країни 

Столиця, Мова 

Населення, 

Площа 

Герб країни 

Фотографія  

міста країни 

Фотографія 

Лідера країни 

Фотографія  

міста країни 

Мапа країни Фотографія  

міста країни 
 

ТЕМИ, В ЯКИХ ЗАПРОПОНОВАНА ЗАДАЧА: 

Опрацювання текстових даних. Комп’ютерні публікації 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз
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ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ 

РОЗВ’ЯЗУЄТЬСЯ ЗАДАЧА: Текстовий процесор, Видавнича 

система 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ: 

 
Рис. 2. Листівка «Італія» учнів 5-А класу Казакової К., 

Козиренко Є., Попова Д. 

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ, ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ: 

1) Герб Італії, мапа Італії, столиця, мова, населення, 

площа, прапор, Президент:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Італія 

2) Колізей 

https://www.tpg.ua/ru/country/tab- 

country/?ct=93fa60a44ccd569311e3131ad877e5fa 

3) Міста та пам’ятки Італії 

http://www.1000dorog.info/country/2 

http://snegiri63.ru/italiya-iz-samary 

http://www.svali.ru/show_picture.php?cntr=41&type=2&id=72&c

d=1 

4) Пізанська вежа 

http://www.istpravda.com.ua/short/2010/12/21/10159/ 

5) Президент Італії Серджо Матарелла: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Серджо_Матарелла 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Італія
https://www.tpg.ua/ru/country/tab-%20%20%20%20country/?ct=93fa60a44ccd569311e3131ad877e5fa
https://www.tpg.ua/ru/country/tab-%20%20%20%20country/?ct=93fa60a44ccd569311e3131ad877e5fa
http://www.1000dorog.info/country/2
http://snegiri63.ru/italiya-iz-samary
http://www.svali.ru/show_picture.php?cntr=41&type=2&id=72&cd=1
http://www.svali.ru/show_picture.php?cntr=41&type=2&id=72&cd=1
http://www.istpravda.com.ua/short/2010/12/21/10159/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Серджо_Матарелла
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ЗАДАЧА З ІНФОРМАТИКИ №4 

    Створіть буклет «Країна Європейського Союзу» за 

наступною схемою: 

Стор. 1 

Великі міста 

Фотографії 

великих міст 

Прізвище, ім’я 

автора буклету 

Клас, Школа 

Назва країни 

Фотографія міста 

країни 

Стор. 2 

Герб країни 

Прапор 

країни 

Столиця, 

Населення 

Площа, Мова 

Релігія, Мапа 

країни 

Адміністративний поділ 

Форма правління 

Лідер країни 

Фотографія Лідера 

країни 

   

ТЕМА, В ЯКІЙ ЗАПРОПОНОВАНА ЗАДАЧА: Комп’ютерні 

публікації 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ 

РОЗВ’ЯЗУЄТЬСЯ ЗАДАЧА: Текстовий процесор, Видавнича 

система 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ: 

Стор.1 

 

Стор.2 

 
Рис. 3. Буклет «Польща» учня 7-Б класу Іванова Кирила 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ, ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ: 

1) Президент Польщі Анджей Дуда 

http://podrobnosti.ua/2036293-andzhej-duda-chego-zhdat-

ukraintsam-ot-novogo-prezidenta-polshi.html 

2) Варшава 

http://hermes-travel.com.ua/tours/tours-from-odessa/tur-

http://podrobnosti.ua/2036293-andzhej-duda-chego-zhdat-ukraintsam-ot-novogo-prezidenta-polshi.html
http://podrobnosti.ua/2036293-andzhej-duda-chego-zhdat-ukraintsam-ot-novogo-prezidenta-polshi.html
http://hermes-travel.com.ua/tours/tours-from-odessa/tur-vykhodnogo-dnya-v-varshavu-ekskursionnyj-tur-varshava-krakov-otdykh-v-polshe-ot-217-108
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vykhodnogo-dnya-v-varshavu-ekskursionnyj-tur-varshava-krakov-

otdykh-v-polshe-ot-217-108 

3) Гданськ  https://uk.wikipedia.org/wiki/Міста_Польщі 

4) Краків 

http://gretaoto.com.ua/2018/02/13/краків-місто-контрастів-39-

євро-львів-к/ 

5) Політична карта Польщі 

http://www.maps-of-europe.com/maps/maps-of-poland/detailed-

political-and-administrative-map-of-poland-with-all-cities-roads-

and-airports.jpg 

6) Польща https://uk.wikipedia.org/wiki/Польща 

7) Прапор Польщі 

http://www.kartinki24.ru/kartinki/flags/24009-flag-polshi.html 

8) Стрічка http://lenagold.ru/fon/clipart/v/vgor2.html 

ЗАДАЧА З ІНФОРМАТИКИ №5 

    За даними електронної таблиці «Країни – члени 

Європейського Союзу» (рис. 4):  

1) Обчисліть площу та населення Європейського Союзу. 

2) Знайдіть країни з найбільшою та найменшою площею. 

Знайти країни з найбільшим та найменшим населенням. 

3) Обчисліть густоту населення країн. 

4) Складіть таблицю «Хронологія розширення 

Європейського Союзу». 

5) Обчисліть кількість Монархій та Республік. 

6) Обчисліть кількість Президентів, Королів, Королев та 

Великих герцогів. 

 
Рис. 4. Електронна таблиця «Країни – члени Європейського Союзу» 

http://hermes-travel.com.ua/tours/tours-from-odessa/tur-vykhodnogo-dnya-v-varshavu-ekskursionnyj-tur-varshava-krakov-otdykh-v-polshe-ot-217-108
http://hermes-travel.com.ua/tours/tours-from-odessa/tur-vykhodnogo-dnya-v-varshavu-ekskursionnyj-tur-varshava-krakov-otdykh-v-polshe-ot-217-108
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міста_Польщі
http://gretaoto.com.ua/2018/02/13/краків-місто-контрастів-39-євро-львів-к/
http://gretaoto.com.ua/2018/02/13/краків-місто-контрастів-39-євро-львів-к/
http://www.maps-of-europe.com/maps/maps-of-poland/detailed-political-and-administrative-map-of-poland-with-all-cities-roads-and-airports.jpg
http://www.maps-of-europe.com/maps/maps-of-poland/detailed-political-and-administrative-map-of-poland-with-all-cities-roads-and-airports.jpg
http://www.maps-of-europe.com/maps/maps-of-poland/detailed-political-and-administrative-map-of-poland-with-all-cities-roads-and-airports.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/Польща
http://www.kartinki24.ru/kartinki/flags/24009-flag-polshi.html
http://lenagold.ru/fon/clipart/v/vgor2.html
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ТЕМИ, В ЯКИХ ЗАПРОПОНОВАНА ЗАДАЧА: Табличний 

процесор. Технології опрацювання числових даних у 

середовищі табличного процесора  

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ 

РОЗВ’ЯЗУЄТЬСЯ ЗАДАЧА: Табличний процесор 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ, ВИКОРИСТАНІ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ЗАДАЧІ: Вікіпедія 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз 

ЗАДАЧА З ІНФОРМАТИКИ №6 

Задача 6.1. Створіть проект «Літературна подорож Лицаря 

країнами Європейського Союзу» (рис. 5-7). 

 
Рис. 5. Велика Британія 

 
Рис. 6. Франція 

 
Рис. 7. Іспанія 

 

1. В якості Спрайту використати Лицаря (рис. 8).  

2. Для Спрайту Лицар в закладці скрипти складіть програму 

(рис. 9) 

 
Рис. 8. Лицар 

 
Рис. 9. Скрипт для Лицаря 

3. В якості Фонів використати фотографії замків: 

А) Карисбрук – у Великій Британії (рис. 10);  

Б) d’Arricau Bordes (замок прототипа д’Артаньяна – Шарля де 

Батца) – у Франції (рис. 11); 

В) Замок Мансанарес-ель-Реал – в Іспанії (рис. 12). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз
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Рис. 10. Карисбрук  

Рис. 11. Замок 

d’Arricau Bordes 

 
Рис.12.Замок 

Мансанарес-ель-Реал 

4. Складіть програму для Сцени 

(рис. 13). 

 
Рис. 13. Скрипт для Сцени 

4. В якості власників замків використати:  

А) Короля Артура з лицарями та чарівника Мерліна з 

Драконом – у Великій Британії (рис. 14, 15); 

Б) Мушкетерів – у Франції (рис. 16-18); 

В) Дона Кіхота та Санчо Панса – в Іспанії (рис. 19). 

 
Рис.14. Король Артур  

і лицарі 

 
Рис.15. Чарівник Мерлін і 

Дракон 
 

Рис. 16. Мушкетер 1 

 
Рис. 17. Мушкетер 2 

 
Рис. 18. Мушкетери 3,4 

 
Рис.19. Дон Кіхот  

і Санчо Панса 

5. Створити підписи до фотографій: «Велика Британія», 

«Франція», «Іспанія» 

ТЕМИ, В ЯКИХ ЗАПРОПОНОВАНА ЗАДАЧА: Алгоритми і 

програми. Навчальні проекти. 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ 

РОЗВ’ЯЗУЄТЬСЯ ЗАДАЧА: Scratch, Редактор презентацій 
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ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ, ВИКОРИСТАНІ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ЗАДАЧІ: 

1) Лицар – мандрівник 

http://ageiron.ru/epoha-ryitsarey/vozniknovenie-ryitsarskogo-

turnira 

2) Велика Британія 

Замок Карисбрук  http://adfave.ru/20-neveroyatnyh-starinnyh-

zamkov-sohranivshihsya-do-nashih-dnej/  

Король Артур і лицарі http://old.mirf.ru/Articles/art35.htm 

Чарівник Мерлін і Дракон http://mirgif.com/fentezi44.htm 

3) Франція 

Замок д’Артаньяна  http://www.allcastles.ru/club/news/5151  

Мушкетер1  http://mult-film-pro.ru/c/131-filmy-pro-mushketerov-

smotret-onlajn-besplatno-luchshie-spisok 

Мушкетери 2, 3, 4 

https://pikabu.ru/story/mushketyoryi_o_pervoy_i_vtoroy_rote_532

3670  

4) Іспанія 

Замок Мансанарес-ель-Реал  https://www.pequeocio.com/castillo-

de-manzanares-el-real-excursion-con-ninos-en-madrid/ 

Дон Кіхот і Санчо Панса  http://zz.te.ua/portfelenostsi-

ternopilskyh-nardepiv-aktyvisty-chynovnyky-kryminal/ 

Задача 6.2. Користуючись умовою задачі 6.1, складіть проект 

«Подорож столицями країн Європейського Союзу». 

ЗАДАЧА З ІНФОРМАТИКИ №7 

    Побудуйте карту знань «Хартія прав Європейського Союзу», 

користуючись конспектом-сходинками «Хартія прав 

Європейського Союзу»: 

ХАРТІЯ ПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Свобода 

  право на свободу 

  повага до приватного життя 

  захист особистих даних 

  право на сім’ю 

  свобода думки 

  свобода творчості 

  право на освіту 

  право на працю 

Рівність 

  всі люди рівні у правах 

  недопущення 

дискримінації 

   стать 

   раса 

   колір шкіри 

   походження 

   мова 

http://ageiron.ru/epoha-ryitsarey/vozniknovenie-ryitsarskogo-turnira
http://ageiron.ru/epoha-ryitsarey/vozniknovenie-ryitsarskogo-turnira
http://adfave.ru/20-neveroyatnyh-starinnyh-zamkov-sohranivshihsya-do-nashih-dnej/
http://adfave.ru/20-neveroyatnyh-starinnyh-zamkov-sohranivshihsya-do-nashih-dnej/
http://old.mirf.ru/Articles/art35.htm
http://mirgif.com/fentezi44.htm
http://www.allcastles.ru/club/news/5151
http://mult-film-pro.ru/c/131-filmy-pro-mushketerov-smotret-onlajn-besplatno-luchshie-spisok
http://mult-film-pro.ru/c/131-filmy-pro-mushketerov-smotret-onlajn-besplatno-luchshie-spisok
https://pikabu.ru/story/mushketyoryi_o_pervoy_i_vtoroy_rote_5323670
https://pikabu.ru/story/mushketyoryi_o_pervoy_i_vtoroy_rote_5323670
https://www.pequeocio.com/castillo-de-manzanares-el-real-excursion-con-ninos-en-madrid/
https://www.pequeocio.com/castillo-de-manzanares-el-real-excursion-con-ninos-en-madrid/
http://zz.te.ua/portfelenostsi-ternopilskyh-nardepiv-aktyvisty-chynovnyky-kryminal/
http://zz.te.ua/portfelenostsi-ternopilskyh-nardepiv-aktyvisty-chynovnyky-kryminal/
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  право власності 

  право на притулок 

   релігія 

   переконання 

   майновий стан 

   вік  

Гідність 

  гідність людини 

  право на життя 

  право на особисту 

недоторканість 

  заборона тортур 

Правосуддя 

    законність 

    презумпція     

невинуватості 

    право на захист 

Солідарність 

  справедливі та рівні умови 

праці 

  заборона використання дитячої 

праці 

  соціальне забезпечення 

  охорона здоров’я 

  захист навколишнього 

середовища 

  захист прав споживача 

Громадянство 

  свобода проживання 

  свобода пересування 

 

ТЕМА, В ЯКІЙ ЗАПРОПОНОВАНА ЗАДАЧА: 

Комп’ютерне моделювання 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ 

РОЗВ’ЯЗУЄТЬСЯ ЗАДАЧА: Редактори карт знань 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ, ВИКОРИСТАНІ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ЗАДАЧІ: Хартія основних прав Європейського 

Союзу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_524 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ: 

 
Рис. 20. Карта знань учня 9-Б класу Попова В. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_524


78 
 

ЗАДАЧА З ІНФОРМАТИКИ №8 

Задача 8.1. Створіть базу даних «Країни Європейського 

Союзу» з полями: «Країна», «Дата вступу в ЄС», «Герб», 

«Прапор», «Мапа країни», «Столиця», «Мова», «Площа, км2», 

«Населення», «Форма правління», «Лідер країни», «Ім’я, 

прізвище лідера», «Фотографія лідера». 

Задача 8.2. Створіть форму «Країни Європейського Союзу» 

для введення даних, згідно зразку (рис. 21): 

 

 
Рис. 21. Форма «Країни Європейського Союзу» 

Задача 8.3. Створіть запити для знаходження всіх країн 

Європейського Союзу, які є Республіками. 

Задача 8.4. Створіть звіт «Хронологія розширення 

Європейського Союзу». 

ТЕМА, В ЯКІЙ ЗАПРОПОНОВАНА ЗАДАЧА: Бази даних. 

Системи управління базами даних 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ 

РОЗВ’ЯЗУЄТЬСЯ ЗАДАЧА: Система управління базами 

даних 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ, ВИКОРИСТАНІ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ЗАДАЧІ: Вікіпедія 

ЗАДАЧА З ІНФОРМАТИКИ №9 

    Створіть презентацію «Країни Європейського Союзу», на 

кожному слайді якої розмістіть столиці / великі міста / 

пам’ятки окремої країни, яка входить до складу Європейського 

Союзу. Уставте на слайд 1 (рис. 22) гіперпосилання для 
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переходу до інших слайдів презентації. Уставте на слайди 2-29 

гіперпосилання для повернення на слайд 1. 

 
Рис. 22. Перший слайд презентації «Країни Європейського Союзу» 

 

ТЕМА, В ЯКІЙ ЗАПРОПОНОВАНА ЗАДАЧА: Комп’ютерні 

презентації 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ 

РОЗВ’ЯЗУЄТЬСЯ ЗАДАЧА: Редактор презентацій 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ, ВИКОРИСТАНІ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ЗАДАЧІ: Вікіпедія 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз 

 

Для задачі 1 «Хронологія розширення Європейського 

Союзу» була використана авторська шкала часу «Риба-їжак», 

за основу якої взята причинно-наслідкова діаграма «Риб’ячої 

кістки».  

Шкала часу «Риба-їжак» – це шкала часу, часова вісь 

якої є скелетом риби, кожна дата якої є центром для гілок з 

подіями (рис. 23).  

Для підготовки задачі 8 автор використала задачу «Країни 

світу», розглянуту в підручнику з інформатики для 11 класу. 

[4, с. 158-207]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз
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Рис. 23. Шкала часу «Риба-їжак» 

 

Таким чином, для кожної теми шкільного курсу 

інформатики можна скласти задачі з євроінтеграційним 

змістом. Автор вважає, що під час вивчення інших предметів 

можна також скласти задачі / завдання про країни 

Європейського Союзу, познайомити з історією, культурою, 

літературою цих країн; подіями, що призвели до створення 

Європейського Союзу та продемонструвати необхідність 

вступу України до Європейського Союзу. 
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1.7. КРЕАТИВНО-ОЗДОРОВЧА ПОЧАТКОВА ОСВІТА: 

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 
 

Анотація. Метою дослідження є проектування та 

дослідження креативно-оздоровчого освітнього простору 

початкової освіти. Згідно із гіпотезою, предметом і метою 

діяльності слід поставити такі завдання: 

здійснити теоретичний аналіз наукових досліджень з 

філософських, психологічних та педагогічних проблем 

сучасного навчанням в початковій школі та визначити його 

принципові особливості; розробки педагогічної початкової 

креативно-оздоровчої діяльності учнів молодшого шкільного 

віку; експериментально перевірити ефективність педагогічної 

системи урочної діяльності учнів початкової школи та її 

відповідність критеріям, визначеним в основних документах 

про освіту; 

теоретично обґрунтувати педагогічну технологію 

креативно-оздоровчої початкової освіти; впровадити 

технологію креативно-оздоровчої освіти в практику освітньої 

діяльності початкового ступеня вітчизняної середньої школи; 

застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в 

освітній діяльності без шкоди для здоров’я всіх учасників. 

Об’єкт дослідження – модернізований освітній процес у 

початковій школі з врахуванням сучасних інформаційних 

технологій, який умовно можна назвати креативно-

оздоровчим, а предмет – умови та роль вчителя у створені 

розвиваючого освітнього інформаційного процесу урочної, 

позаурочної діяльності учнів початкової школи, що сприяють 

їх формуванню як креативних та фізично-здорових  

особистостей. З метою оцінки ефективності даного проекту 

заплановано проведення педагогічного експерименту. 

Результати дослідження планується узагальнити для 

впровадження в практику роботи початкової школи. 
Ключові слова: креативно-оздоровча початкова освіта,  

креативна особистість, охорона здоров’я, сучасний вчитель 
початкової школи. 
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Відповідно Закону «Про освіту», «метою освіти є 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних творчих і 

фізичних здібностей…» [6]. І це закономірно, адже творчість, 

як одна з форм людської діяльності, здавна привертала увагу 

дослідників. Вона відіграє вирішальну роль у прояві людини в 

соціумі. Проблема творчості – це проблема кожної людини, яка 

претендує на особистісне утвердження. Зважаючи на 

доленосне значення творчості в житті людини, видатний 

педагог Я. А. Коменський висловлював думку, що формування 

творчої особистості треба починати «навесні життя», тобто в 

дитинстві, оскільки дитинство, як він вважав, зображає собою 

весну, юність – літо, середній вік – осінь і старість – зиму.  

Ключову роль в освітньому процесі розвитку, навчання та 

виховання виконує учитель, який здійснює  формування 

свідомості дитини, та у своїй діяльності орієнтується на 

життєво-актуальну і соціально-прийнятну мету. З цієї причини 

учитель концентрує свою увагу на спрямування мотивів 

інтелектуальної діяльності, стабільності інтересів, визначення 

власних цінностей. Основою гуманістичного світогляду 

сучасного вчителя є визнання активної творчої природи кожної 

людини і переконання у соціально-педагогічної цінності 

творчого розвитку особистості, що відбувається на основі її 

внутрішньої активності. Пошук найбільш ефективних 

педагогічних систем діяльності сучасний вчитель закономірно 

намагається втілювати в свідомості учнів початкової школи 

ідеї самоорганізації, як однієї із найбільш цінних у 

самореалізації дитини, як творчої істоти. У відповідності з цією 

ідеєю, учитель початкової школи сам особисто намагається 

здійснювати самоуправління власним саморозвитком. При 

цьому він використовує всі можливі джерела, що можуть бути 

у розпорядженні його та його учнів.  

Виходячи з цього, в новій українській освіті самостійна 

творча діяльність учнів початкової школи повинна стати 

визначальною особливістю, бути головною складовою всього 

освітнього процесу та включати пізнання і розвиток в учня 

фізичного і психічного здоров’я, формування в нього навичок 

здорового способу життя. По-іншому кажучи, розумова 
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діяльність учня не може бути спрямована лише на формування 

предметних знань, вмінь та навичок передбачених Навчальним 

планом. Безперечно, що вона має слугувати й осмисленню 

свого буття та самоорганізації у власному розвитку, як 

креативного так і фізичного потенціалу, а тому бути 

креативно-оздоровчою.  За численними дослідженнями 

А. Сологуба, сучасну креативну освіту, як підсистему 

технології, доцільно здійснювати як початкову дослідницько-

винахідницько-раціоналізаторську діяльність учнів, а  охорону 

їх життя і здоров’я в освітньому процесі  урочної, позаурочної, 

позашкільної діяльності, що утворюють другу підсистему 

технології як оздоровчу.    

Отже, сучасна початкова школа має забезпечувати 

креативно-оздоровчу освіту – такий освітній процес вивчення 

предметів Навчального плану, у якому дослідництво, 

винахідництво та раціоналізаторство учня, як головної дієвої 

особи, є визначальним, та забезпечує включення його в само 

творення креативної особистості, оздоровлення та 

усвідомлення сутності здорового способу життя. Соціально-

педагогічна цінність впровадження креативно-оздоровчої 

технології в практичні початковій освіти актуальна і доцільна. 

Вона, з одного боку, створює умови розвитку в учня якостей 

креативної особистості: чуттєвість до проблем, оригінальність, 

гнучкість, швидкість тощо мислення та ретельність у розробці 

ідей (проектів) та чіткість і послідовність у їх практичному 

впровадженні.  А з другого боку – сприяє фізичному розвитку, 

загартуванню, а в разі захворювання і реабілітації та існування 

відповідно до вимог здорового способу життя.   

На відміну від традиційно існуючого підходу, спираючись 

на вище зазначені припущення щодо підходів до вирішення 

питання креативного та фізичного розвитку учнів початкової 

школи, маємо намір вирішувати їх в органічному поєднанні з 

креативним розвитком, що посилює вірогідність успішного 

виконання, кожного з цих завдань. Адже дитина є неповторно 

істотою і органічною єдністю розумового, фізичного і 

чуттєвого, а тому в освіті повинна одночасно розвивати  свій 

інтелект і креативність, фізичний і чуттєвий потенціал.  

В процесі впровадження педагогічної технології 
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креативно-оздоровчої освіти, діяльність учителя початкової 

школи принципово відрізняється тим, що він виявляє 

готовність до системного включення дитини, як в активне 

творче осмислення свого життя і творчу діяльність та 

одночасного у процес оздоровлення та філософського 

розуміння здорового способу життя. Вся сукупність завдань 

креативно-оздоровчої освіти передбачає обов’язкове 

включення учнів в самоорганізацію та застосування важелів 

самореалізації.  

В сучасних умовах розвитку ІКТ проблеми творчості та 

проблеми формування креативної особистості, як їх результату 

стоять більш гостро, ніж це було в минулому столітті. В своїх 

пошуках ми виходимо з того, що людина від народження має 

самореалізуватися системно застосовуючи ІКТ у аналізі, 

програмуванні, плануванні, організації, контролі своєї 

діяльності. Їх застосування сприяє ефективності креативної 

навчальної діяльності,  яка може бути, хоч і достатньо 

простою, але вже як початкова науково чи науково-технічна чи 

побутова творчість. Піддавати сумніву цінність вибору 

характеру діяльності, підтверджену історією наукових пошуків 

класиків науки та й простих людей пересічних здібностей 

неможливо. Адже, як тільки людина народжується і 

активується її свідомість, вона, сприймаючи оточуючий світ, 

формулює запитання: «Що це?», «Хто це?», «Що треба 

вдіяти?» та інші численні питання творчого характеру. Пізніше 

запитання ускладнюються з поступовим розвитком 

новонародженої людини-творця.  

Виходячи із вище зазначеного, варто наголосити, що 

завдання педагогіки сучасної початкової школи полягає у 

розробці теоретичних засад освітньої системи задоволення 

пізнавальних потреб не просто людини, а людини-творця. 

Нехтування людською природою в освітній практиці руйнує 

природнє становлення людини, її майбутнє життя і професійну 

самореалізацію. З цієї причини доцільно розглянути 

дослідження В. Андрєєва, який класифікував основні уміння і 

навички креативного розвитку і виділив декілька компонентів 

креативних здібностей особистості. Перші – мотиваційні: 

кмітливість, емоційність, радість відкриття, прагнення творчих 
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досягнень, лідерства і т. д. Другі – інтелектуально-логічні: 

здібність аналізувати, порівнювати, класифікувати, 

конкретизувати, виділяти головне, описуючи явища, процеси, 

об’єкти тощо), а треті – інтелектуально-евристичні [1]. До 

останніх, за К. Роджерсом, Дж. Гілфордом, Е. Торренсом та 

багатьох інших психологів, відноситься креативність – 

здатність генерувати ідеї, висувати гіпотези, фантазувати, 

асоціативно, оригінально, гнучко, швидко мислити, виявляти 

зіркість у пошуку проблеми і «бачити» протиріччя тощо. В 

свою чергу, четверті – комунікативні уміння і навички як 

здібність акумулювати і використовувати творчий досвід 

інших, співробітничати, відстоювати свою точку зору і 

переконувати інших уникнути конфліктів та успішно їх 

вирішувати). Здібність до співробітництва зумовлює знання, 

вміння, навички з самоорганізації, що обумовлюють здатність 

до самоуправління і програмування, планування, координацію, 

контроль, аналіз своєї діяльність та раціональне використання 

свого часу, прояв вольових зусиль та старанності. 

Переконані, що на сьогодні, учителю, удосконалюючи 

навчальний процес в новій українській школі на принципі 

гуманізації, використовуючи гуманітарні форми педагогічної 

роботи, варто в рівній мірі відповідально, прагнути до 

формування, як креативної так і фізично-здорової особистості, 

здатної до плідного творчого процесу впродовж всього життя.  

Але, намагаючись принципово визначати нову якість 

освітнього процесу, як креативного, треба передбачати, 

насамперед умови і самостійного творення особистості самого 

учителя. Як свідчить життєвий досвід, без його готовності до 

переорієнтації освітнього процесу на засади креативно-

педагогічної парадигми, що ґрунтується на тріаді: креативні 

здібності, креативні вміння, креативна мотивація, його успішна 

професійна діяльність неможлива. І дійсно, численні 

дослідження західноєвропейських, американських та 

вітчизняних психологів М. Вертгеймера, Дж. Гілфорда, 

К. Дункера, В. Лоуєнфельда, В. Келлера, К. Коффки, 

Н. Майера, Л. Секей, Е. Торренса, В. Моляко, В. Рибалки, 

С. Сисоєвої та інших свідчать, що для досягнення вагомих 

результатів в різних сферах діяльності необхідно мати, не 
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стільки високий рівень інтелекту, оскільки більш складну 

якісну своєрідну особливість психіки – креативність. Її 

суспільно-економічна цінність визначається тим, що вона є 

здатністю особистості людини генерувати нові, оригінальні 

ідеї, знаходити нові, нетрадиційні стратегії і способи 

вирішення проблемних задач, проблем життєдіяльності. 

Зважаючи на особливості глобальних проблем людської 

цивілізації, соціально-економічний розвиток окремих держав, 

насамперед України, креативність людини і в майбутньому має 

бути домінуючою метою педагогічної діяльності на будь-якому 

рівні. 

Дослідження А. Сологуба показують, що самореалізація 

учителя сучасної початкової школи  в технології креативної 

освіти може здійснюватися у разі вияву ним в органічному 

поєднанні педагогічних функцій, тільки як багатогранного 

пошукача (філософа, психолога, педагога, валеолога, 

соціолога) [17]. Тому, на наше переконання учитель як 

пошукач має сприймати дитину, як біологічну, соціальну і 

творчу істоту, яка знаходиться в процесі постійних змін і 

пошуків, що дозволяє вчителю в поточному житті виявляти 

оптимізм, віру в її здібності і бачити перспективи розвитку.    

Таким чином, гуманітаризація і гуманізація освіти 

передбачає не лише підвищення статусу гуманітарних 

дисциплін з метою «олюднення» всього змісту освіти, а й 

визначення сутності нової освіти, як креативно-оздоровчої. 

Вона ґрунтується на розумінні особистості дитини і самого 

педагога як соціальних, творчих та й біологічних істот. Все це 

потребує відмови освітян від засад пізнавальної парадигми її 

мети – надбання учнем предметних знань, вмінь і навичок. З 

цих міркувань гуманістична освіта повинна завжди бути 

креативною, оскільки в її умовах учень вже не «посуд, який 

наповнюють інформацією, а факел, який треба запалити», а 

значить – пошукач, а тому одночасно й творець власного 

здоров’я. Зовсім не зрозуміло, а чому початкова освіта має 

бути присвячена пізнанню та вдосконаленню, в першу чергу 

того, що існує поза людиною!?? Адже учень пізнаючи самого 

себе, здобуваючи спеціальні знання, забезпечує свій творчий 

розвиток як одну із найбільш важливих і першочергових 
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інтелектуальних, духовних потреб та засіб фізичного 

виживання, як живої істоти планети. 

Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, які 

актуалізували проблему розвитку креативності та спонукали 

вирішувати її задоволенням у розвитку творчих і потреб на 

сьогодні вже широко відомі. Серед них на особливу увагу 

заслуговують роботи вітчизняних і зарубіжних вчених 

Г. Алдера, А. Алейнікова, А. Алексюка, С. Максимової, 

В. Моляко, К. Роджерса, О. Савенкова, А.Сологуба, 

Е. Торренса, А. Хуторського та інших. Так, С. Максимова 

представляє програму по розробці і систематичній роботі з 

творчим портфоліо учня початкової школи. У своєму 

посібнику авторка виходить із розуміння творчості, у якій 

основним механізмом розвитку творчої активності є 

усвідомлення дитині себе у якості суб’єкта творчості [17].    

Спільним переконанням, вище зазначених авторів є 

впевненість в тому, що здійснити реальні зрушення в 

геополітичному та економічному розвитку людської цивілізації 

може лише креативна особистість. З цим тяжко не 

погодитися, оскільки її значення ще більше в умовах розбудови 

сучасного інформаційного суспільства України. Отож, 

вирішальним фактором економічного розвитку може бути 

тільки вільна креативна особистість, здатна до швидких, 

корінних і постійних  змін, яка має достатній фізичний 

потенціал. Вже сьогодні креативні фахівці різних галузей 

підтверджують свою соціальну цінність, здійснюючи прориви 

в пізнанні природи, людини й суспільства, долучаючи свої 

відкриття до світової скарбниці знань про людину, природу, 

суспільство.  

Таким чином, сучасна початкова освіта у відповідності із 

особливостями і вимогами соціально-економічного розвитку  

має бути креативною і зумовлюватися підсистемою 

креативного розвитку. Хоч, як вже зазначалося, не менше 

актуальні дослідження проблем розвитку фізичного здоров’я 

дітей в процесі початкового навчання, що визначено у роботах 

вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них, И. Брехман, 

Ю. Гавриленко, Т. Герасимова, Г. Голобородько, 

О. Дубровський, Є. Клос, С. Максимова, Р. Моісеєнко, 
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М. Носко, В. Панок, Н. Подобед, О. Полякова, А. Радченко,  

Ю. Резніченко, Л. Сущенко, О. Тур та інші. Не дивлячись на 

великий обсяг проведених досліджень з проблем здоров’я 

учнів початкової школи та виданих публікацій,  дуже мало 

приділяється уваги актуальним розробкам відповідних 

педагогічних технологій, які передбачають органічне 

поєднання умов, як  розвитку креативності, так і фізичного 

розвитку. Виключенням є декілька наукових робіт, серед яких і 

роботи А. Сологуба, які здійснено на базі Криворізького 

природничо-наукового ліцею [18]. А також наші роботи з 

проблеми формування здорового способу життя, що виконанні 

у співавторстві з М. Носко, С. Грищенко [ 14 ].  

Таким чином, актуальним для дослідження залишається 

проблема розвитку креативності учнів початкової школи та їх 

одночасного фізичного розвитку в органічному зв’язку. При 

цьому, вимальовується доцільність визначення ролі і функцій 

учителя фізичної культури, який забезпечує одночасно 

викладання і інших предметів. Очевидно, можна гіпотетично 

передбачати, що умови роботи початкової школи надають 

йому практичну можливість ефективно забезпечувати 

органічне поєднання двох складових креативного і 

оздоровчого, як розвивального навчально-виховного процесу. 

Якість останнього тим більш вірогідна, оскільки він 

забезпечується одним і тим же виконавцем.    

Отже, модернізація сучасної освіти повинна вбачати, як 

високу мету – плекання креативної особистості відкритої до 

змін, а тому фізично здатної невпинно пізнавати і 

вдосконалювати світ, відкриваючи нове та розробляючи 

інноваційні системи, технології, засоби, матеріали тощо. 

Виходячи з викладеного вище, у здійсненні досліджень 

проблем освіти у початковій школі логічно ставити за мету – 

розробки моделі креативно-оздоровчої освіти у початковій 

школі та визначення психолого-педагогічних умов освітнього 

процесу, що сприяють розвитку креативності учнів початкової 

школи в органічному поєднанні з їх фізичним розвитком. 

Об’єктом даного дослідження має бути модернізований 

освітній процес у початковій школі з врахуванням сучасних 

інформаційних технологій, який умовно можна назвати 
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креативно-оздоровчим, а предметом – умови та роль учителя у 

створені розвиваючого освітнього інформаційного процесу 

урочної, позаурочної діяльності учнів початкової школи, що 

сприяють їх формуванню як креативних та фізично-здорових  

особистостей.  

Науково-теоретичний аналіз проблеми креативного освіти 

учнів початкової школи надає можливість сформулювали 

гіпотезу дослідження, яка ґрунтується на припущенні, що 

креативна освіта учнів початкової школи успішно 

здійснюється у разі дотримання умов: діяльності початкової 

школи, як освітнього закладу творчого устрою і здорового 

способу життя учнів; визначення функції учителя як помічника 

учнів, який системно сприяє їх включенню в навчальну 

креативно-оздоровчу діяльність як самостійних дійових осіб 

креативного освітнього процесу в освітньому закладі та 

поточного власного життя поза його межами; використання 

сучасних інформаційних технологій для реалізації креативної 

особистості освітнього процесу. 

Згідно із гіпотезою, предметом і метою діяльності слід 

поставити такі завдання: здійснити теоретичний аналіз 

наукових досліджень з філософських, психологічних та 

педагогічних проблем сучасного навчанням в початковій школі 

та визначити його принципові особливості; розробки 

педагогічної початкової креативно-оздоровчої діяльності учнів 

молодшого шкільного віку; експериментально перевірити 

ефективність педагогічної системи урочної діяльності учнів 

початкової школи та її відповідність критеріям, визначеним в 

основних документах про освіту; 

теоретично обґрунтувати педагогічну технологію 

креативно-оздоровчої початкової освіти; впровадити 

технологію креативно-оздоровчої освіти в практику освітньої 

діяльності початкового ступеня вітчизняної середньої школи; 

застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

в освітній діяльності без шкоди для здоров’я всіх учасників. 

Вирішуючи завдання формування в учнів початкової 

школи пошукової компетентності підсистема творчої 

діяльності молодших школярів передбачає психологічний 

розвиток: креативної позиції, що забезпечує вияв 
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креативності – здатності дитини не лише дивитися, а й бачити 

все, що оточує і ставити численні  запитання та формулювати 

проблему; креативного стилю діяльності, що є засобом, не 

лише бачити дитиною проблеми, а й здійснювати особисту 

самоорганізацію та долучатися до організованої вчителем 

пошукової діяльності; креативних знань, вмінь, навичок, як 

інструментарію виконання пошуку – дослідницької, 

винахідницької та раціоналізаторської діяльності.  

Вирішуючи завдання формування в учнів початкової 

школи валеологічної компетентності,яка слугує фізичному 

розвитку, вихованню та досвіду здорового способу 

життєдіяльності: на уроках освітнього процесу в школі;  

позаурочній діяльності та вдома.  

Виконання зазначених вище завдань можливе у 

відповідності із гнучким втіленням положень авторської 

Концепції креативної освіти А. Сологуба, розробленої та 

апробованої ним в умовах старшої школи [18]. Саме на її 

засадах можуть реалізуватися основні завдання дослідницької, 

винахідницької та й раціоналізаторської діяльності учнів 

початкової школи, але із врахуванням психологічних та 

фізіологічних відмінностей старшокласників і молодших 

школярів.  

Теоретична значимість положень Концепції креативної 

освіти визначається її особливістю, що полягає у створенні 

умов формування у учнів креативної самосвідомості як основи 

самоорганізації і самовдосконалення та формулювання стилю 

активної пошукової діяльності. На нашу думку, вони є 

вирішальним фактором формування цілісної самодостатньої 

мотивованої особистості з креативним мисленням, 

креативними здібностями, креативними вміннями та 

навичками та достотнім фондом знань із усіх загальноосвітніх 

предметів. Наукове обґрунтування педагогічної системи 

вирішення проблем креативної освіти учнів середньої школи 

будь-якого віку передбачає визначення для кожного окремого 

вікового періоду освітніх завдань відповідно до його 

індивідуально-психологічних особливостей. Адже кожна 

миттєвість життя дитини – це поступ у особистісному 

становленні, або «гальмо» у самореалізації дитини. Тому 
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виховання креативної особистості споріднене із поняттям 

відкриття в науці. Людина, її індивідуальні особливості і 

поведінка не в меншій мірі є таємницею, що може виступати 

об’єктом дослідження відкриття, як і будь-які інші явища, 

властивості, закономірності природи. Справжній педагог 

вбачає у дитині, як в унікальному явищі природи, велику 

таємницю, яку необхідно постійно досліджувати чи 

відкривати, як для себе так і для учня та його батьків. І не 

дивно, що будь-яка людина дійсно є завжди таємницею 

природи, тому навіть люди похилого віку можуть відкривати у 

собі все нові і нові особливості, здібності, нахили, тощо. 

Відкрити в собі пошукача – це не лише з’ясувати щось нове, 

раніше не відоме, про себе чи свого учня, а й розвивати 

людські якості будь-якої дитини. Вони підіймають її на більш 

високий щабель, як першопрохідника – науковця (дослідника) 

чи інженера (винахідника, раціоналізатора) та господаря 

власного здоров’я. Тому відкривати в будь-якій дитині 

пошукача – це надзвичайно важлива і складна справа 

виховання, що полягає у залученні дитини до дослідження 

самого себе, природи, суспільства і в цілому всього людства. 

Зменшення ролі цих завдань в освіті неминуче знижує 

ефективність освітньої виховної діяльності підростаючого 

покоління, а тому є гальмівним фактором суспільно-

економічного розвитку держави.  

Креативна освіта, що передбачає відкриття пошукача або 

виконання ним оригінальної розробки, може забезпечуватись 

по-різному. Саме вона, на наше переконання, створює умови 

розвитку зіркості в пошуку проблеми, оригінальності, 

гнучкості та швидкості мислення учнів, їх здатності ретельно 

розробляти стратегії і тактики творчої діяльності. А одночасне 

залучення учня початкової школи до власного системного 

дослідження стану здоров’я фізичного розвитку або 

валеологічного моніторингу сприяє формуванню у молоді 

відповідального ставлення до свого здоров’я. 

Наукова новизна дослідження. Креативна освіта, сутність 

якої зображено вище, сприяє вихованню креативної 

особистості, яка не формується в умовах традиційної 

початкової освіти і є скоріше виключення, чим правило. Учням 
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традиційного навчання мало властиві якості, які мають 

вихованці шкіл і класів креативної системи освіти: 

оригінальність вирішення проблем, принциповість і 

непримиренність з напівмірами, громадянські наміри, потреба 

здійснювати реальні зрушення. Особлива оригінальність 

дослідження полягає і в тому, що з одночасним пошуком умов 

розвитку креативності учнів початкової школи здійснюється і 

дослідження умов фізичного розвитку. Частіше дослідники 

дані проблеми досліджують розрізнено, що на наше 

переконання менш педагогічно цінно, бо ж випускники шкіл 

мають бути одночасно як креативним так і фізично та духовно 

та інформаційно розвиненими. 

Виходячи з вище зазначеного, найбільш важливими 

ознаками і перевагами освітнього процесу початкової освіти за 

нашою педагогічною технологією креативно-оздоровчої освіти 

є: органічне поєднання системного розвитку креативності та 

фізичного стану учнів початкової школи, а разом з тим 

емоційної сфери, інтелекту, пізнавального інтересу, 

свідомості здорового способу життя молодшого школяра з 

врахуванням досягнень в сучасному інформаційному світі.. 

Практична значущість дослідження полягає в тому, що 

уперше буде запроваджена оригінальна типологія уроків 

освітньої діяльності, як пошукового навчання молодших 

школярів, що органічно поєднується з одночасним фізичним їх 

розвитком та використанням сучасних досягнень 

інформаційних технологій, яка в повній мірі відповідає 

сучасним державним вимогам гуманістичної освіти та запитам 

батьків учнів, як замовників освіти власних дітей. 

Методика педагогічного дослідження. У процесі 

дослідження мають бути застосовані методи: вивчення і 

аналізу педагогічної та психологічної літератури, аналізу 

шкільної документації, спостереження, анкетування, 

діагностики креативності, індексу соматичного здоров’я учнів 

початкової школи, математичної обробки одержаних 

результатів.  

Під час констатуючого експерименту метою дослідження 

слід визначити організацію та зміст пошукового навчання у 

початковій школі на уроках базового циклу предметів. У 
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зв’язку з цим доцільно здійснити відвідування уроків вчителів 

початкових класів школи. Окрім того, необхідно дослідити 

Концепцію діяльності закладу освіти та Положення про 

організацію освітнього процесу в закладі, її концептуальну 

відповідність ідеям одночасного креативного та фізичного 

розвитку.  

Для створення умов дослідження і проведення його 

формуючого етапу, у закладі освіти необхідно здійснювати 

популяризацію ідей та напрацювання досвіду організації та 

визначення змісту пошукової та оздоровчої діяльності учнів 

початкової школи. У зв’язку з цим було б доцільним 

впровадження діяльності постійно-діючого семінару для 

вчителів та батьків за темою: «Проблеми креативно-оздоровчої 

освіти в початковій школі». 

Для визначення ефективності запровадженої педагогічної 

системи, як і на констатуючому етапі експерименту, методом 

спостереження на етапі формувального експерименту маємо 

намір визначити рівень пошукової активності та розвитку 

креативності, дослідницьких вмінь і навичок у  учнів класу  та 

фізичного розвитку, узагальнюючи їх і визначаючи 

закономірні типові ознаки. 

До змісту Програми діяльності семінару доцільно 

включити: початкові знання загальних понять теорії наукових 

досліджень (тема, актуальність теми, об’єкт, предмет, гіпотеза, 

мета, завдання, результати, висновки); знання етапів 

організації наукових пошуків: дослідництва (підготовка 

дослідження, власне дослідження, узагальнення результатів 

дослідження), винахідництва та раціоналізаторства (результати 

дослідження), програмування і планування нових пошуків; 

знання з основ валеології, наукової організації інтелектуальної 

праці молодших школярів, самоменеджменту та освітнього і 

валеологічного моніторингу за участю вчителя та батьків, а 

також само моніторингу. 

Програма занять має передбачати: вивчення проблем 

розвитку в учня здібності формувати надпредметні 

дослідницькі вміння та навички; здібності «бачити» проблему; 

формулювати гіпотезу; ставити запитання; формулювати 

поняття і узагальнювати висновки; класифікувати, 
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систематизувати інформацію; спостерігати за об’єктами та 

явищами; здійснювати експериментування; висловлювати 

судження і робити умовиводи і висновки. Програма з 

валеології для учнів має включати початкові поняття про 

фізичне здоров’я, здоровий спосіб життя, ознаки здоров’я, про 

негативні і позитивні фактори та умови освітньої діяльності 

молодших школярів.  

Як і необхідно в педагогічних дослідженнях, слід 

розпочати із проведення експерименту на констатуючому 

етапі. Дуже важливо здійснити психологічну діагностику 

креативності учнів. Її можливо зробити за методиками 

Е. Щебланової, як на констатуючому так і пізніше, після 

закінчення експерименту і на формуючому етапі. Окрім того, 

необхідно також провести визначення рівня дослідницьких 

знань, умінь і навичок в учнів, як на початку експерименту так 

і по його закінченню. Серед них виокремлено для дослідження 

лише декілька, які можуть свідчити про наявні дослідницькі 

знання і рівень розвитку дослідницьких вмінь та навичок в 

учнів початкової школи:знання загальних понять теорії 

наукових досліджень (тема, об’єкт, предмет, мета, висновки); 

уміння формулювати гіпотезу; уміння і навички 

експериментування, спостерігати, судження і робити 

умовиводи та висновки. 

Знання загальних понять теорій досліджень було 

визначено в учнів методом опитування, а уміння і навички 

формулювати гіпотезу, експериментувати, спостерігати, 

робити умовиводи і висновки визначено методом 

педагогічного спостереження. У процесі виконання таких 

завдань експерименту потрібно створити такі умови, щоб учні 

розкуто і сміливо приймали участь в креативному освітньому 

процесі. При цьому варто утримуватись від критики і 

відзначати активність участі учнів та змістовність їхніх 

висловів. Як показують спостереження, уникнути однотипності 

відповідей учнів не вдається, але з часом вони виявляють 

оригінальність, кмітливість, гумор у своїх відповідях і 

одержують все більше і більше задоволення. Можна 

запропонувати і таке завдання: «Складіть оповідання від імені 

іншого персонажу». Завдання такого типу є чудовим засобом 
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розвитку уміння учнів дивитись на світ по-іншому. Завдання 

учням формулюються приблизно так: «Уявіть, що ви на якийсь 

час стали столом в класній кімнаті чи камінчиком на дорозі, 

людиною будь-якої професії. Опишіть один день вашого 

уявного життя». Таку роботу проводять письмово, пропонуючи 

учням написати короткий твір. Наступне можливе завдання: 

«Складіть оповідання, використовуючи дану кінцівку». Учням 

читають кінцівку оповідання і пропонують спочатку подумати, 

а потім розповісти про те, що було на початку, і чому все 

закінчилось саме так. Оцінюють насамперед логічність і 

оригінальність викладу. Наступне можливе завдання: «Скільки 

значень у предмета». Його використовують для поглиблення і 

одночасної перевірки рівня розвитку здібності до розумового 

переміщення, що дозволяє інакше дивитись на речі і бачити 

нові проблеми. Наприклад, учням пропонують якийсь будь 

добре відомий їм предмет із властивостям також добре 

відомими. Це може бути цеглина, газета, шматок крейди, 

олівець, картонна коробка тощо. Завдання полягає у тому, щоб 

знайти як можна більше варіантів нетрадиційного, але при 

цьому реального використання цього предмету. 

Підтримуються найбільш оригінальні та несподівані відповіді, 

чим їх більше, тим краще. У процесі виконання такого 

завдання помітно активізуються і розвиваються розумові 

креативні здібності до створення нового, продуктивність, 

оригінальність, гнучкість мислення тощо. Під час спілкування 

з учнями не варто допускати жорсткої критики, хоч разом з 

тим, зараховувати як вірні ті варіанти відповідей, які дійсно 

можуть бути застосовані на практиці. Як свідчать 

спостереження, запропоновані завдання сприяють концентрації 

уваги учня, розвитку пам’яті, почуттів, волі. Педагогічна 

цінність таких завдань пояснюється і тим, що учні в різних 

ситуаціях створюють найбільш несподівані системи 

асоціативних зв’язків з іншими предметами і вчаться 

відкривати в звичному нове. Завдання «Назвіть як можна 

більше ознак предмету», їх використовують на уроках 

трудового навчання освітньої галузі «Технології». Наприклад, 

називають предмети: стіл, дім, літак, книга та інші. Завдання 

учнів полягає у тому, щоб назвати якомога більше можливих 
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ознак цих предметів. Найкращими є виступи тих учнів, хто 

виділяє і пише в своєму зошиті якомога більше ознак будь-

якого предмету. Завдання «Спостереження очевидного». 

Учням пропонується розглянути будь-який відомий їм об’єкт і 

сказати, що вони бачать в даний момент. Важливо наголосити, 

що говорити їм потрібно не те, що може здаватись згідно з 

їхнім попереднім досвідом. У виконанні таких завдань 

необхідно орієнтувати спостерігати за людьми на уроках 

базового циклу предмету «Образотворче мистецтво» освітньої 

галузі «Мистецтво» і визначити колір очей, довжину волосся, 

напрямок погляду, розташування губ, колір шкіри, форму 

зачіски, одяг. Завдання «Побачити під іншим кутом зору». У 

виконанні таких завдань, на уроках образотворчого мистецтва, 

учням пропонують уявно змінювати характер освітлення 

предмета і зробити спробу побачити його в «іншому світлі». 

На уроках навчального предмета «Довкілля» освітньої галузі 

«Людина і світ» учням пропонують розмірковувати про те, 

яким бачать світ тварини. 

У розвитку умінь висувати гіпотези учнів спонукають бути 

оригінальними і гнучкими, рішучими і сміливими, довіряти 

своїй інтуїції. У розвитку цього вміння на уроках предмета 

«Природознавство», учням пропонують виконати вправу 

такого змісту: «Давайте разом подумаємо, як птахи впізнають 

дорогу на південь», «Чому весною з’являються бруньки на 

деревах?», «Чому тече вода?», «Чому дує вітер?», «Чому тяжкі 

металеві літаки літають?», «Чому буває день і ніч?». 

У практиці на етапі констатуючого експерименту 

рекомендуємо використано декілька вправ, що дозволяють 

тренувати здібність учнів висувати гіпотези і висловлювати 

різноманітні ідеї. При цьому може бути використано такі 

звороти: «можливо», «а якщо», «допускаю», «передбачаю», 

«може бути». Для тренування вміння висувати гіпотези було 

використано вправи, що передбачають зворотні дії. Наприклад, 

«при яких умовах названі предмети можуть бути некорисними 

і навіть шкідливими». 

Для розвитку вміння задавати запитання використовується 

декілька різних вправ, завдань на виправлення будь-яких 

помилок. Як вправу для тренування вміння задавати запитання 
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використовують завдання: «Знайди загадане слово». Такі 

завдання використовують на всіх уроках базового циклу 

предметів. Діти ставлять один одному запитання, починаючи із 

слів: «Що?», «Як?», «Чому?», «Для чого?». В таких випадках 

учні обов’язково дотримуються правила – у питанні не 

повинно бути явного зв’язку. Наприклад, питання про 

апельсин звучить не «що це за фрукт?», а «що це за предмет?». 

Гра «Вгадай про що запитали». Учню, що вийшов до дошки 

надається декілька карток із запитанням. Він, не читаючи 

запитання вголос і не показуючи, що написано на картці, гучно 

відповідає на нього. Зразки запитань на уроках «Довкілля»: 

«Який колір хутра мають лиси?», «Чому сови полюють 

вночі?», «Чим харчуються космонавти?», «Що таке конвеєр?». 

Разом з тим для розвитку уміння ставити запитання на 

констатуючому етапі експерименту рекомендуємо проводити 

ігри: «Питання машині часу», «Питання незнайомцю», 

«Питання домашніх тварин». Розвинене уміння давати 

визначення поняттям є однією із важливих форм логічного 

мислення людини. Для того, щоб вчити учнів давати 

визначення поняттям використовують відносно прості 

прийоми: опису, пояснення з використанням прикладу, 

розрізнення, порівняння. Опис передбачає перерахування 

зовнішніх ознак предметів з метою розрізнення їх із подібними 

з ними предметів. Він охоплює як суттєві, так і несуттєві 

ознаки. На уроках базового циклу предметів необхідно 

постійно вчити учнів, що дати відповідь на запитання – це 

значить вказати що це таке, чим це відрізняється від інших 

об’єктів, чим воно схоже на інші об’єкти. Для опису в 

дослідницькій практиці на уроках математики учнів 

орієнтують відображати результати спостережень і 

експериментів за допомогою формул, схем, графіків. На уроках 

математики пропонують класифікувати геометричні фігури, а 

на уроках трудового навчання – предмети широкого вжитку та 

предмети, що не мають практичного використання. Розвиток 

уміння спостерігати – це важливий і доступний метод 

дослідження, що застосовується у більшості наук, а тому він 

слугує як незамінне джерело знань. Розвитку цього вміння 

потрібно надавати постійну увагу у процесі вивчення усіх 
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предметів базового циклу. У науці особливе місце належить 

експерименту, а тому у організації дослідницького навчання 

необхідно надавати йому значну увагу. На констатуючому 

етапі описаного вище експерименту було застосовано мислені 

експерименти та експерименти, що передбачають проведення 

будь-яких практичних дій. У першому випадку було 

запропоновано таке завдання на уроках трудового навчання: 

«Що можна зробити із шматка паперу?», а на уроках 

«Довкілля» – вирішити проблему «Чому айсберг нагадує 

глобальну ідею», «Якими повинні бути міста, щоб люди не 

гинули на дорогах?». Експерименти з реальними об’єктами 

використовувались на уроках «Довкілля». Програмою для 

учнів 2-го класу передбачається вивчення будови компаса, 

термометра, використання лупи. Особливий інтерес викликає 

дослідження учнів процесів розчинення речовин, поширення 

запахів, випаровування води рослинами, розпізнання тканин 

тощо. 

Навчання учнів робити висновки лежить в основі 

осягнення учнями суті об’єктів, явищ і фактично є спробою 

учнів зробити відкриття для себе. У формулюванні висновків 

потрібно надавати учням належну ступіть свободи в 

органічному поєднанні з допомогою вчителя, вчити їх у 

висновках виділяти головні ознаки об’єктів чи явищ, 

формулювати їх лаконічно. Розвитку цих вмінь необхідно 

надавали вагомого значення на всіх уроках базового циклу 

предметів. 

Застосування розробленої системи пошукового навчання 

на уроках базового циклу предметів упродовж навчального 

року забезпечило зміни у формуванні дослідницьких знань, 

вмінь і навичок учнів. Як показує порівняльний аналіз даних 

констатуючого та формувального експерименту зрушення 

відбулись у володінні всіма знаннями. Зважаючи на те, що 

дослідницькі знання є надпредметними й складними для дітей 

молодшого шкільного віку, то ці зміни можна вважати 

достатньо вагомими. 

У індивідуальній дослідницькій природоохоронній роботі 

молодших школярів доцільно орієнтувати на проведення 

метеорологічних спостережень. Саме тому юних дослідників 
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необхідно вчити точному виконанню методики 

метеорологічних досліджень. Згідно із спостереженнями, учні 

легко і з великим інтересом долучаються до таких досліджень. 

їхня педагогічна цінність полягає в тому, що учні в них 

начебто «зростаються» із природою, помічають її 

безпосередній вплив, як позитивний, так і негативний. 

Молодші школярі легко долучаються і до ентомологічних 

досліджень комах. Але варто мати на увазі, що 

колекціонування комах може бути небезпечним. Юних 

дослідників вчать відповідальному дотриманню санітарно-

гігієнічних вимог дослідницької діяльності. Індивідуальна 

дослідницька природоохоронна діяльність в початковій школі 

може узагальнюватися на святах з природоохоронної тематики, 

конференціях юних краєзнавців, орнітологів, іхтіологів, 

екологічних фестивалях, тематичних виставках, олімпіадах. 

Для активізації дослідницької природоохоронної роботи у 

закладі створено живий куточок, у якому утримуються і 

досліджуються папуги, хом’як, які не шкодять здоров’ю 

дитини і є безпечними. 

Окрім того, в пошуковій діяльності молодших школярів 

має позакласна природоохоронна робота. У зв’язку з цим, 

доцільне проведено опитування учнів за анкетою: 1. В чому 

полягає головне завдання дослідника? 2. Якими Ви 

користуєтесь поняттями як дослідники при вивченні предметів 

та приймаючи участь в будь-яких позакласних заходах? (Дайте 

визначення цим поняттям як Ви їх розумієте). 3. Чи сприяла 

позакласна природоохоронна робота, в якій Ви приймали 

участь у розумінні Вами дослідницьких понять? 

Як показують наші спостереження, учні називають майже 

всі ті поняття, які в основному вживаються в дослідницькій 

практиці, але різною мірою. Особливо успішно учні визначили 

поняття: теми, висновків, мети, завдань, що свідчить про 

важливість постійного звертання до інших понять, які менш 

зрозумілі учням. Разом з тим, вони дали короткі хоч і не 

завжди зрозумілі за визначенням поняттям. Це свідчить про те, 

що вони володіють в основному понятійним дослідницьким 

апаратом на тому рівні, на якому це можливо, враховуючи їхні 

вікові особливості та рівень розумового розвитку. Окрім 
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визначення дослідницьких знань молодших школярів, важливо 

визначати в учнів уміння і навички практичного проведення 

дослідження. Тому рекомендуємо учням завдання визначити як 

вони вміють організувати робоче місце дослідника, 

користуватися лабораторним приладдям та іншими засобами. 

Практичне залучення учнів до організації дослідження суттєво 

впливало і на оволодіння ними суттю теоретично-

дослідницьких понять, природи риб і в цілому утримання 

акваріуму як складної біологічної системи. Окрім того, юних 

природодослідників залучали до поновлення видового складу 

квітів у приміщенні закладу і дослідження впливу на них умов, 

освітлення, поливу, об’єму горщика для росту і розвитку 

рослин. Особливий інтерес викликала у юних 

природодослідників пропозиція висадження нових порід на 

території закладу.  

Юних природодослідників націлювали на ведення записів 

спостереження у спеціальному щоденнику фенологічних 

спостережень за рослинами. Щоденно у другій половині 

навчального дня, під час прогулянки, юні природодослідники 

набирали в відерця води, розкопуючи лунки, поливали дерева. 

Разом з тим, вони прибирали територію від опалого листя 

рослин. Під час проведення зустрічі з батьками їм порадили, як 

це й передбачала програма гуртка, почати створення в 

домашніх умовах кімнатного квіткового «парку» і спостерігати 

за тим, як нові рослини будуть адаптуватись до нових 

кімнатних умов. Юним природодослідникам дали поради 

вивчити проблему підготовки води до поливу кімнатних 

рослин, мінеральні та органічні підкормки та ведення 

спостережень за змінами у рості і розвитку рослин.  

Незважаючи на високий рівень організації 

природоохоронної роботи в закладі, щотижневе проведення 

занять гуртка дало змогу виявити ефективність впливу всіх 

видів природоохоронних заходів, передбачених програмою, на 

формування дослідницьких навичок юних природодослідників. 

Одержані дані переконали у дієвості розробленої педагогічної 

системи формування навичок дослідницької природоохоронної 

діяльності учнів.  

В контексті досліджуваної проблеми нами теоретично 
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вивчалося питання сутності практичної діяльності вчителя 

фізкультури. У процесі наших спостережень встановлено, що 

рівень сформованості навичок самоорганізації учнів суттєво 

впливає на ефективність освітнього процесу. Тому 

рекомендуємо розробити систему розвитку в учнів 

самостійності, здібності до самоаналізу, самоконтролю. Увагу  

учнів в процесі навчання треба постійно концентрувати на 

усвідомленні ними суті основних складових самоорганізації: 

самоменеджменту, самомоніторингу та самоосвіти. Для 

практичного оволодіння системою самоорганізації 

рекомендуємо посібник для учнів «Особистий щоденник 

дослідника», який експериментально впроваджувався в 

навчальних закладах України. Застосована система 

самоорганізації учнів та посібника «Особистого щоденника 

дослідника» показали їх доцільність для практичного 

застосування. У процесі апробації необхідно було визначити 

рівень самостійності учнів та усвідомлення учнями себе як 

особистості, своїх фізичних сил і розумових здібностей, 

вчинків і дій, їхніх мотивів і мети, свого ставлення до 

зовнішнього світу, інших людей і до самого себе. 

Важливо використовувати в своїй креативній діяльності 

інформаційні технології з метою вивчення певних питань, 

дослідження, фіксування результатів, обміну досвідом, 

спілкування тощо. Але дитина має усвідомлювати роль 

сучасних інформаційних технологій та вчитися користуватися 

ними без школи для власного здоров’я. 

Висновки 

1. Актуальність і доцільність дослідження проблем і 

розробки технології креативно-оздоровчої освіти учнів 

початкової школи як органічного поєднання креативного та 

фізичного розвитку дитини в умовах початкової школи, 

очевидна і обумовлюється сучасними суспільно-економічними 

викликами. 

2. Науково-теоретичний аналіз проблеми освіти учнів 

початкової школи надає можливість сформувати 

переконаність, що вона має бути креативно-оздоровчою 

освітою, що забезпечується учителем, який, в виконує функції 

філософа, психолога, педагога, валеолога, соціолога. 
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3. Функція учителя сучасної початкової школи, має 

системно утверджувати учнів як самостійних дійових осіб 

освітнього процесу, що виявлять себе пошукачами: 

дослідниками, винахідниками, раціоналізаторами. 

4. У вирішенні завдань формування креативної особистості 

юного пошукача, учителю важливо органічно поєднувати зміст 

урочної та позакласної роботи, в якій учень, як пошукач, 

перебуває в умовах творчого оволодіння змістом, здійснює 

вибір способів пошукової діяльності. 

5. Залучення учнів до самоорганізації та управлінням 

власним повсякденною освітою є ефективним засобом 

принципової зміни всієї системи організації та змісту 

освітнього процесу учнів початкової школи від авторитарного 

устрою до гуманістичного креативного, як умови самотворення 

його особистості творця власного життя і здоров’я. 

6. Перспективність дослідження даної проблеми 

підтверджується гостротою даної проблеми, що 

підтверджується положеннями Конституції України та 

Основних документів про Нову освіту. 
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РОЗДІЛ 2 
МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ 

 

 

2.1. THE PHILOSOPHY OF MODEL CONSTRUCTION FOR 

SHAPING THE ECONOMIC SECURITY OF POLAND 

 

INTRODUCTION 

The philosophy of model construction for shaping the 

economic security of Poland in the conditions of globalization and 

regionalization is based on the consideration of the premises and 

determinants derived from national development models [1; 2] also 

from developmental global and regional models (American 

development models, for the Club of Rome models) [ 5; 6, pp.234-

256]. They outline the main elements of the assessment of the state 

of economic security through the factors conducive to its formation 

as well as threats to it. This approach, in turn, allows us to propose 

a general and detailed formula for shaping the economic security of 

the state. The theoretical and practical achievements of economic 

sciences have a significant influence on the formula of its 

construction [12, pp. 211-230], above all in the new institutional 

economy [21].  

1. Methodology of the model construction for shaping the 

economic security 

A useful approach from the point of view of the philosophy of 

model construction for shaping the economic security is to refer to 

the proposal to solve the problem of economic security by 

P.Sienkiewicz [16, p.264] and S.Kurka [11], as well as theoretical 

generalizations taken by J. Gryz [8, pp. 49-56] and Z. Stachowiak 

[20, pp. 392-404] regarding strategic security management and the 

design of economic security of the state. They became an 

inspiration for further deliberations and specification of the 

philosophy of the model construction for the economic security of 

the state, and allowed to outline its idea by adopting a certain set of 

assumptions that specifies the perception of economic security and 

threats to it (fig.1).  
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The first assumption of inquiry is the sine qua non of economic 

security as a condition, the existence of a stable economic, political 

and social environment conducive to cooperation within the 

European security system formulating the idea of the economic 

security system, as a tool for its identification and research, system 

analysis. Economic security is perceived in close relationships with 

the state policy – both internal and external – through the prism of 

functioning threats in relation to the set of analytical and evaluation 

procedure. Another assumption is the necessity to take into account 

streams of threats (destructive interactions) – objectified as a 

resultant of the economic potential of threats and the probability of 

an economic conflict; and the category of the economy's ability to 

counteract destructive impacts – objectified in the form of 

separating and assessing the economic potential of security. This 

approach allows perception of the economic security of the state as 

a condition in which the economic potential of threats adjusted by 

the probability of an economic conflict, does not exceed the 

economic potential of security. Instead, it appears as a result 

category, allowing for the objective assessments of the state of 

security, as well as for the formulation of a strategy to counteract 

threats to the economic security of the state and to shape its desired 

state.  

Attitude as well as shaping economic security must take into 

account the multiplicity of types of activities that have the character 

of alternative strategies for shaping the economic security of the 

country. They may be strategies for: a) minimizing the economic 

potential of threats; b) minimizing the probability of conflict on the 

economic background; and c) increasing your own economic 

security potential. 

An important assumption is also to determine the structure 

model of shaping the economic security of the state from two points 

of view: institutional architecture and organizational structure. 

Perception of model structure for shaping the economic security of 

the state through the prism of institutional architecture pointing to 

the base institutions of economic security (which are: market, state, 

property, economic freedom and money) and mechanisms and 

relations occurring between them should recognize the relationship 

between them and regulatory mechanisms [20, pp. 109-138]. On the 
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other hand, the perception of the organizational structure is aimed at 

identifying the system of securing the state against economic 

threats, and thus those elements that determine the ability of the 

economy to oppose the destructive impacts of threats (regardless of 

whether they come from within the economy itself or from its 

environment). The general framework of this system is created by 

the national economy and its external environment, perceived as a 

source of acquiring resources necessary to generate counteracting in 

the situation of threats. They require taking into account 

institutional barriers of shaping economic security on the level of 

national, regional and global order in relation to their consequences 

as well as demographic changes, exhaustibility of natural resources, 

changes in natural and ecological environment, disturbances of 

social reproduction processes, maintaining foreign debt, 

maintaining poverty, malnutrition, collision of cultural civilization, 

limitations of civilization progress and asymmetric threats 

(organized crime, international terrorism, state collapse, use of 

weapons of mass destruction, information and cyber war) [20, 

pp. 289-391].  

In the national economy, considered from the point of view of 

needs relatedto defence against economic threats, its parts are 

distinguished: those that create the economic basis of security, 

which are useful and available for use in counteracting appearing 

threats; and those that are unavailable or unsuitable for use in 

counteracting a specific threat situation. Similar elements can be 

distinguished in the structure of external economic connections, 

both in the global and regional system. 

The area of economic foundations of security is created by the 

entire national economy, both the part that serves basic needs and 

which is characterized by its unavailability or unsuitability to meet 

defence needs, such as its part that serves the needs of higher-order 

consumption and developmental needs with area characteristics. 

«dual use». Under normal conditions, all economic resources serve 

consumption and development as well as defence purposes. These 

resources under threat conditions are reallocated so that they can be 

used in counteracting. The part of the economy that serves basic 

needs along with the part of the economy that is of dual application 

along with the part that serves defence together creates the 
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economic basis of security [20, pp. 164-172]. 

Substantive resources, the subjective system and the 

information links of the economic foundations of security, in total, 

create an economic potential having an ability to resist the 

destructive effects of economic threats, both internal and external. 

The latter are closely related to the external environment, which 

constitute countries and international institutions with which Poland 

maintains (or can establish) economic contacts that are important 

for economic security. It is about connections that can be a source 

of threats or those that can be used in counteracting situations in a 

conflict situation (e.g. financial capital, alternative sources of 

supply, markets). 

Considering the economic basis of security in terms of 

processes taking place in their area, the sphere of regulation and the 

real sphere are distinguished – just like for the entire economy. 

They include information and decision-making and material 

processes, respectively.  

Each of these spheres has its own organizational structure, 

which consists of a subjective system and a system of connections 

between subjects, which, pointing to the criterion of their functions 

in shaping economic security, is divided into two basic sets of 

subjects: superior and subordinate.  

In terms of resources, the real sphere includes natural 

resources, productive assets and workforce organized in economic 

units with specific technologies as well as inflow of resources from 

abroad. Located in the area of economic security grounds, they 

correspond to the economic defence potential. Their subject 

structure is a complex conglomerate comprising in whole or in part 

divisions, branches and industries that are characterized by 

suitability for use in the processes of shaping the country's security. 

It may be part of a dual-use area or an area exclusively for security. 

The structure of the system for counteracting economic threats 

together with the system of connections between its elements is a 

redundant mechanism that should have the desired ability to 

generate counteracts in emerging economic threats that are 

identified as the possibility of a destructive impact on the economic 

system of the country preventing economic development consistent 

with sovereign preferences conditioning the implementation of the 
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highest values for the state and the nation. Their existence is the 

effect of the possibility of a conflict of an economic nature, 

transforming the economic potential of threats (internal and 

external) into streams of destructive interactions. Real and 

regulatory economic threats may act through economic relations 

(interdependencies) causing depletion of economic resources (real 

sphere) or disorganization of the functioning of the national 

economy (sphere of regulation). 

Conflicts with destructive consequences for the economy are 

the result of contradictions resulting from the clash of mutually 

exclusive aspirations. So they are not a constant phenomenon 

(continuous) that cannot be avoided. They occur with a certain 

probability corresponding to the possibility of colliding of mutually 

exclusive actions, regardless of whether they are the result of 

intentional or accidental (forced) actions. A state that wants to 

realize the supreme values for the nation must face the possibility of 

threats threatening its security in various aspects, including the 

economic one. Therefore, when preparing for such events, it should 

build a security system that also includes the economy. In the 

economic sphere, such a system may be based on the concept of 

counteracting economic threats.  

Constructing the model of Poland's economic security, one 

should take into account the economic potential of threats on the 

one hand and the possibilities of meeting the expected conflicts 

(streams of destructive impacts), mainly by assessing the economic 

basis of security and their ability to take effective measures. 

Depending on the discrepancies found (existing and anticipated in 

the future) a field for selecting methods and ways to remove or 

reduce them is determined. Decision-making bodies evaluate the 

presented projects (mainly in terms of achieving the objectives and 

resources involved) and make choices within their competences. 

The selected option becomes the binding decision. It is directed to 

implementation to executive units (e.g. government, individual 

ministries, central institutions). They are equipped with appropriate 

impact tools (market and administrative) for other units in order to 

direct their actions in the desired direction. The use of regulation 

tools causes appropriate changes (effects) both in the real sphere 

and in the sphere of regulation. These effects should be noticed by 
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observing bodies, giving rise to a new cycle. This means the need to 

include in the model for shaping the economic security of the state 

the procedures for identifying economic threats and their prevention 

[20, pp. 277-279]. 

2.  The Determinants of the economic security model of Poland 

Specifying the philosophy of constructing the economic 

security model of Poland, it is purposeful and desirable to 

distinguish the set of determinants that must be included in the 

proposal of the economic security model. In the social, economic 

and political practice, in the processes of shaping and maintaining 

the economic security of the state, as well as in their generalizations 

reflected in problem theory, including the models of economic 

security being built, a wide collection of determinants of its 

formation is pointed out. Their distinction requires application of a 

number of criteria, such as: sources of allocation or the nature of the 

impact. Referring to the criterion of sources placement of 

determinants for shaping the economic security of the state, it is 

possible to distinguish them as internal and external. They can 

reveal both constructive and destructive nature. In this situation it is 

necessary and obligatory not only to recognize but also to 

determine the possibility of transposing those constructive from the 

external system to those of the internal system, while limiting and 

creating barriers to influence of external determinants of a 

destructive nature on internal determinants. By applying the 

criterion of character of the determinants for shaping the economic 

security of the state, positive and negative determinants must be 

distinguished. Both groups of such specified determinants are 

visible in the area of internal and external determinants. 

The content of determinants, imposed on each other, and 

distinguished according to the criterion of sources and character, 

allows to indicate their leading features such as their strengths or 

weaknesses; threats or lack thereof and civilization challenges. And 

so, when talking about the strengths and weaknesses represented by 

a given determinant, it should be borne in mind that the concept of 

opportunity should be to notice everything that can help, facilitate 

the achievement of desirable (intended) states. In turn, the threat 

determinant, initially defining all this, which may hinder, prevent, 

prevent or maintain the desired states. On the other hand, the 
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determinant of civilizational challenge should be understood as 

existing phenomena related to the development of humanity, which 

enforce specific societies on individual societies and individuals, 

depending on their status, importance or social roles. In this sense, 

they contain both an opportunity and a threat.   

Referring to the subject criterion, it is justified to distinguish 

the following groups of determinants: economic, political and legal, 

defence-military, demographic and social-cultural, nature-climate 

and ecological, and civilization progress. They all remain in close 

relationships and dependencies. They are not a closed, static but 

open set and dynamic, as evidenced by their constant adaptation to 

changing circumstances. The structure of each group of 

determinants is characterized by a different scale of complexity 

with subgroups that could aspire to separate isolation. Each of the 

indicated groups of determinants can also be described by a set of 

determinants and indicators. 

The first of the specified set of determinants are economic 

determinants, which are understood as the main economic 

conditions and trends having the basic meaning in the 

implementation of tasks in each organization, thus conditioning 

the functional sphere of all state systems, including the security 

system. They are the fundamental determinant of the efficiency 

of the security system [19, pp. 251-294]. The size of the state 

budget, depends on the economic condition of the country, i.e. 

the number, wealth and entrepreneurship of its inhabitants, the 

level of competitiveness of the national economy in relation to 

the external environment, dynamics of socio-economic 

development, efficiency of market mechanisms, system stability 

and investment credibility and attractiveness, namely financial 

resources that may be allocated in a given year to the 

implementation of statutory tasks that the sovereign imposes on 

institutions and bodies of state administration, including those 

responsible for security. Although these determinants are closely 

correlated with other determinants, they mainly reflect the 

relations between economy and society. Their more complete 

recognition must be made according to the criteria useful for the 

construction of the economic security model of the state. The 

leading criteria should be included in the order of: impact on 
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social-economic development; and the possibilities to face the 

challenges of civilization. 

The second group of the determinants indicated are political 

and legal determinants. These are the ones that function within the 

specific reality of the social-political system and the adopted legal 

norms, facilitating the economic tasks of the state [24, pp. 355-372; 

4, pp. 595-613]. Legal and political areas are very closely related to 

each other. The political system adopted by a given society 

determines the way both the creation and application of law in a 

given country. Adopted specific normative acts constitute, in turn, 

the foundation of the systemic stability, and hence the economic 

security. The real political system is therefore the main factor 

conditioning its existence. Along with it we can name other detailed 

political and legal determinants. All these determinants determine 

the two basic areas of ensuring the economic security of the 

country. The first area includes the entities necessary to provide 

security, while the second one imposes specific tasks on the 

appointed elements, equipping them with appropriate 

implementation instruments. 

The third group of determinants are military-defence 

determinants. Despite the current military detente in the global and 

regional system, Poland at the beginning of the 21st century cannot 

ignore them when shaping and implementing the policy of 

economic security [22, pp. 295-344]. In view of the far-reaching 

unpredictability of the situation, currently emerging detente and 

disarmament trends cannot be treated as a guarantee of stability and 

elimination of all threats. Such a guarantor cannot be external 

acceptance of the membership of our country in the European 

Union and the North Atlantic Treaty. The strategic location of 

Poland means that security and defence must be a key issue of the 

national raison d'etat, and thus the basis of a defence strategy. The 

approach based on the idea of unpredictability and preventive 

assurance mentioned in many studies of analysts and military 

strategists is noticed in the basic normative acts of shaping the 

security policy and defence strategy of Poland. They can also be 

noticed in currently implemented solutions in this respect – adapted 

to strictly defined conditions of the functioning of the state, from 

the normal (peace), through threats, to conflict (war, catastrophe). It 
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is also reflected in the consideration of the defence-military 

conditions of shaping the economic security of the country.  

Assuming that in all conflict-related cases, the strategic goal of 

Poland's defence will be achieved in the territory of the country in 

close cooperation of the military, non-military and defence 

management systems, specific tasks regarding its shaping are 

revealed in relation to economic security. For non-military defence 

elements, they are based on: preparation the national economy for 

the production and provision of services ensuring the maintenance 

of the necessary degree of defence readiness in peace and gradual 

effort during the threat and war, maintaining state special reserves 

and necessary production capacities, expanding economic and 

defence infrastructure for mobilization and maintaining forces and 

resources to create an efficient system ensuring protection of the 

population and national assets from the effects of war operations 

and natural disasters.  

In the conditions of the peace economy, before the national 

economy – looking from the point of view of the country's 

economic security – the main goal is to meet the needs of the 

general public (including the army) and solve problems related to 

the preparation of all sub-elements of the national economy to the 

situation of national security threats and war. In conditions of 

normal development, as is the case in Poland, i.e. during the period 

of ongoing systemic transformation, one should also consider the 

possibility of far-reaching disorganization of economic 

reproduction processes. This situation indicates the advisability in 

addition to maximizing the production of basic products, the 

implementation of the necessary import of articles, also maintaining 

the appropriate level of state reserves. 

The next group of determinants are demographic and social-

cultural determinants. They determine the conditions in which 

members of the society are brought up and how they function 

during their lives, how their basic norms of behaviour and values 

preferred by them are shaped. As relatively constant, they are 

passed down from generation to generation and are usually 

reflected in the views of given human individuals: on themselves, 

other people, organizations, society, and the nature of the world.  

Also, the level of societal education is closely related to its culture, 
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including its values. Thus, it becomes an important demographic 

feature. On the other hand, the quality of economic elements of the 

environment, expressed mainly through the ability to effectively use 

modern technical and organizational achievements, depends on the 

level of education of a given society [3 pp. 429-466].  

The fifth group of determinants are nature-climate and 

ecological determinants. In the Polish realities, they refer 

primarily to the sphere of food economy, including agriculture, 

especially to crop production. The essential area of their 

characteristics is the production space adapted as a result of human 

intervention to the requirements of arable crops and farmed 

animals. To a lesser extent, there is the remaining space of the food 

economy, especially the agricultural and food industry. Taking into 

account the influence of the natural environment on shaping the 

economic security of our country must be read as a result of the 

social need to see human cooperation in the processes of food 

production with nature. This problem, if understood as protection of 

the natural environment, is the third – after preserving peace and 

providing food – task to solve, facing the global community.  

In formulating assessments of shaping economic security from 

the point of view of the natural environment – both nature and 

climate – in our country, it should be noted that Polish agriculture is 

characterized by not very favourable development conditions. The 

land at the disposal of the Polish agriculture – if treated as a means 

of production – is not the best because of its quality, i.e. shape of 

land compactness and soil stoniness, natural relations in the soil, its 

natural fertility and extent [14, pp. 17 – 23]. Domination in the land 

shape of flat, lowland and highland forms or slightly wavy causes, 

soil erosion of surface water and wind soils. However, erosion 

processes do not become large. The agro climate of Polish 

agriculture is also unfavourable, i.e. the entirety of weather 

conditions in long periods in a given area affecting the growth of 

plants and animals described by such features as sun exposure, 

precipitation, temperature and air humidity.  

A major threat to the natural environment of Poland is the 

progressing process of ecological threat manifesting itself primarily 

in the degradation of soils and water as a result of contamination 

with their physical, biological and chemical pollution. This 
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situation leads to the conclusion that in some regions of Poland the 

process of soil degradation is continuing due to the advantage of the 

outflow stream of nutrients from them over the stream of inflow of 

these components to them. The effects of ecological pollution of the 

environment are revealed both in the sphere of production and 

consumption of food. In the sphere of production, there are losses in 

the production area, unfavourable change in soil quality and lower 

yields and crop production yields, with a significant degree of 

contamination. In the sphere of consumption, the effects of 

environmental contamination of the natural environment boil down 

to consumption of food with exceeded norms of concentration of 

harmful elements and chemical substances [13, p. 467-504]. 

The last group of determinants are determinants of 

civilization progress. They are closely related to civilization 

progress. The main factor in this case is technique and technology. 

Dynamic progress in technique and technology contributes to the 

appearance of better and better goods. On the one hand, it brings a 

number of benefits for their users, but on the other hand it can give 

rise to some problems, which often have to be treated as threats.  

An example here may be modern armaments, which if get in 

unauthorized hands, can become a threat to the environment.  

3. Elements of global and regional development models that can 

be used in the construction of the country's economic security 

model  
The analysis and characteristics of global and regional 

development models entitles to recognition of their type, adopted 

methodology of research and model construction as well as leading 

elements from the real and regulatory sphere. The methodological 

aspect of global and regional developmental models indicates that 

various methods have been pointed when constructing them. 

Modelling was the leading model, although it revealed a diverse 

character. However, when describing their assumptions, the 

descriptive method dominated. 

The identification of global and regional development models 

and their analysis allows to identify determinants that can be 

included in the construction of the country's economic security 

model [7]. Because in each of the analysed global and regional 

developmental models there are elements that reveal specific 
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determinants, hence it is legitimate to recognize them based on the 

determinants specified in this process according to the subject 

criterion, i.e.: economic, political and defence-military, 

demographic and social-cultural, nature-climate and ecological as 

well as civilization progress. Such identified determinants will be 

the imposition of their types distinguished on the basis of the 

allocation criterion of their origin and the nature of the impact on 

shaping economic security as well as the inclusion of trends in the 

modern world. Each of them raises numerous dilemmas in the 

process of building the economic security model of the country [18, 

pp. 61-81]. 

Economic determinants. In the global and regional 

developmental models economic elements prevail. They concern a 

wide spectrum of the management process, its foundation and 

effects. These determinants allow to distinguish such major sub-

elements of economic security, as resource security (raw materials, 

energy, food) – which in essence characterizes the state of natural 

resources, i.e. natural capital; infrastructure security, financial 

security, social security (including social-living). They reveal both 

pro-developmental characteristics as well as limiting development 

and generating numerous threats. In essence, they are linked both to 

the raison d'être and national-public interest as well as look from 

the perspective of sovereignty. 

The group of resource determinants – both in the raw material 

dimension as well as in energy and food – creates a large set of 

determinants describing it. In essence, they consider their perceive 

in quantitative and qualitative dimensions. Their characteristic 

feature is the close relationship among themselves. 

The analysis of this group of resource determinants – raw 

materials takes into account the fact that resources are available 

from three zones of the Earth: the earth's crust (in the majority), the 

hydrosphere and the atmosphere. At the same time, they are both 

renewable and non-renewable. Renewable raw materials are those 

that are reproduced during each natural season (food, textile raw 

materials, wood, hydro-energy, geothermal energy, solar and wind 

energy). In contrast, non-renewable resources are mineral resources 

that do not renew each season, the amount of which is limited and 

gets exhausted.  Identified resource determinants – raw materials 
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prove that solving the problem of raw materials – being at the same 

time a global problem – is possible only with a comprehensive 

approach, that is, to jointly solve it with environmental, 

demographic, food and general development issues. They have 

been recognized on four levels: natural resources; extraction, 

processing and production; markets for natural resources and 

conflicts. Being aware of the scarcity of non-renewable resources 

and its limited nature, it seems advisable to direct human economic 

business, based on price mechanisms, on the rationality of conduct, 

search for new technologies using relatively cheaper resources, 

economic activity of economic authorities, – namely state – on 

desirable ways of using the environment on the basis of both 

administrative and economic instruments: and all those activities 

that will lead to a physical reduction of their consumption and the 

generation and absorption of energy-saving and material-saving 

techniques and technologies. Such trends can also be observed for 

all types of natural resources. Their perception is primarily of a 

negative nature. They also reveal connections with economic and 

technological determinants and, to the least extent, with nature and 

climate determinants. 

Strictly energy- resource related determinants are associated 

with resource – raw materials determinants. These relationships 

result from the fact that energy resources are a very specific raw 

material that is very much used to satisfy social and economic 

needs. In global and regional developmental models, they draw 

attention to both pro-development factors and generating threats. 

Their characteristic feature is to emphasize developmental barriers 

and threats resulting from them for the society and the economy. 

The indicated resource – energy determinants prove similarly, as in 

the case of raw materials, that solving the energy problem is 

possible only with a comprehensive approach to it, i.e. with a joint 

solution to other issues. The factor that imposes the character of this 

group of determinants is, on the one hand, the exhaustibility of 

strategic energy resources, and on the other hand the possibility of 

using unconventional sources. It also means targeting the human 

business activity on the rationality of the proceedings, consisting in 

the search for new technologies for acquiring and using 

unconventional energy. It requires – similarly as in the case of raw 
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materials, inspiration of the economic authorities' activities on the 

desired ways of using the natural environment on the basis of both 

administrative and economic instruments and all those activities 

that will lead to a physical reduction of their consumption and 

generation and absorption energy-saving and material-saving 

techniques and technologies. The indicated group of determinants 

has been recognized on three levels: energy resources, extraction, 

processing and production, energy market and conflicts. They 

reveal both the negative character and – although on a smaller 

scale – positive. They also reveal connections with economic and 

technological determinants and, to a limited extent, with natural and 

climatic determinants [9, pp. 279-300]. 

Also resource – food determinants are also closely related to 

resource determinants – raw materials and energy. Food resources 

are a very specific material, which serve primarily to meet social 

needs, but also economic ones. In contrast to raw materials and 

energy, they are characterized primarily by the fact that they are 

renewable resources. In global and regional developmental models, 

they are perceived in both quantitative and qualitative dimensions. 

They allow identification of both pro-development factors as well 

as generating threats. Their characteristic feature is to emphasize 

developmental barriers and threats stemming from them in the 

dominant part for the society. They proof both scale and 

significance of the problems of agricultural production and 

consequently food production to meet the basic existential needs, 

which is to satisfy hunger. They have been recognized on four 

levels: food resources and food needs; production and processing; 

food market and conflicts. These issues only seem to be separate, 

but in practice, their solution is possible only with a comprehensive 

approach and jointly solve it with other issues. The factor that 

imposes the character of this group of determinants is on the one 

hand the traditional – natural character of production, and on the 

other hand the possibility of using scientific and technical progress, 

especially in the field of biology – especially genetics. It requires – 

similarly as in the case of raw materials and energy resources – to 

inspire the activity of economic authorities on the desired ways of 

using the natural environment based on both administrative and 

economic instruments, while respecting the tradition and culture of 
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direct producers. The indicated group of determinants first reveals a 

negative character, although also on a smaller scale, a positive one. 

They also reveal connections with economic and technological 

determinants and, to a large extent, with natural and climatic 

determinants. 

Material, /property, infrastructure determinants/. A visible 

group of determinants, included in global and regional models, are 

material determinants referring to production assets (production 

apparatus) and broadly understood infrastructure – especially 

communication and communal infrastructure. They are pointed in 

both quantitative and qualitative dimensions. The latter clearly 

underline both a certain state of civilization lag, as well as the 

desired level of modernity. The indicated group of material 

determinants is closely related to resource determinants – primarily 

raw materials and energy. They refer to the wide range of material 

goods that have been previously created and which play an 

important role in the processes of social reproduction. Their 

identification and character prove the need for comprehensive 

resolution. They were recognized on three levels, namely: the 

manufacturing apparatus, communication infrastructure and 

municipal infrastructure. The indicated group of determinants 

reveals a negative character as well as a positive one on a smaller 

scale. The description indicators are both quantitative and 

qualitative. They reveal, in addition to connections with resource 

determinants – above all raw materials and energy, also 

relationships with economic and technological determinants. 

Financial determinants. Among elements of the global and 

regional developmental models some of them took up financial 

issues in a fairly wide range, from the issue of debt to financial 

support issues. Their evoking is a consequence of the financial 

situation in the world, with a clear perception of it in the regional 

dimension. In their set, it is also possible to specify a subset of 

determinants that can be used in the construction of the economic 

security model of the state. The indicated determinants were 

recognized on four levels: external debt; public finances; financial 

resources of the state and European Union funds. The indicators 

from the first two levels are primarily of a negative nature. In the 

largest extent this applies to the issue of debt, which is perceived as 
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one of the most important global problems in the modern world. In 

the reference to indicators from all levels it reveals its quantitative 

dimension, although qualitative components are also present [15, 

pp.301-326].   

Social and living determinants. An important group of 

determinants mentioned in global and regional developmental 

models are social and living determinants. They characterize, on the 

one hand, the level of affluence of a given community, and on the 

other hand its consequences – especially on the negative side, that 

is, development barriers and threats resulting from it. They have 

been identified and described on two levels: the budget of 

households and conflict situations that generate social and living 

deficiencies. The essential part of this group are those determinants 

that describe a wide range of problems, from poverty, hunger, 

malnutrition, deficiency, diseases, illiteracy, and many more. They 

are characterized by both quantitative and qualitative indicators.  

They are closely related to the diversification of the level of world's 

economic development and different perspectives of their further 

development. The main problem included in global and regional 

developmental models is poverty, whose designation criteria are 

quite distant in global and regional terms. 

Legal and political determinants. In addition to the 

determinants identified so far in global and regional models of 

social-economic development, one can also see determinants of a 

political and legal nature, that is, the group of determinants that 

characterize the order and law in a given region or country. As 

such, they can be situated on three levels: political and legal order, 

public administration and economic policy. The indicated political 

and legal determinants are perceived both through the prism of 

negative and positive indicators. They have numerous links and 

relations with other groups determinants, most of all the social 

ones. They are perceived both in quantitative and qualitative 

dimensions.  

Military and defence determinants. An important group of 

determinants, sometimes taken into account in global and regional 

developmental models, are those of defence and military nature. 

They were recognized and described on three levels: armed forces, 

public security forces and the arms race. Defence and military 
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determinants have been recognized both through their negative and 

positive nature. They reveal both the quantitative and qualitative 

dimensions. To a large extent they have connections with 

economic, political and social determinants. 

Demographic and social-cultural determinants. 

Demographic and social-cultural issues were an important element 

of global and regional developmental models. They were one of the 

most often considered and in several dimensions, global, regional 

and local (national). For their description various types of 

determinants and indicators of descriptive or operable nature were 

referred to. The indicated demographic determinants grouped on 

two levels: human resources and labour resources prove the 

importance and role of the demographic problem and perceiving it 

as one of the foundations of the future development of the world 

community. These determinants reveal both positive (constructive) 

and negative (destructive) character in specific situational systems. 

They have both a quantitative and qualitative dimension [23,  

pp .257-278].  

Demographic determinants are closely related to social and 

cultural determinants. They co-create with all elements of 

everyday life associated with society (among others: education, 

access to education, social and living conditions and work) social 

capital. The problems they concern become more and more 

important, especially in economically developed countries. They 

reveal the nature of the driving force for social and economic 

development. In this approach, too, they were perceived in global 

and regional models of social and economic development. They can 

be understood as the national character of a particular society, 

identity and cultural aspects, development of civil society and 

social capital, demographic challenges and migration processes.  

They have been recognized and described on four levels: education, 

culture, science and technology and social care. They revealed both 

positive and negative character. They are described both in the 

quantitative and qualitative dimension. As such, they remain in 

close relationship with social, cultural, economic and political 

determinants [17, pp. 45-80]. 

Nature-climate and ecological determinants. An important 

group of determinants that have been included in global and 
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regional developmental models are nature-climate and ecological 

determinants. They were considered primarily on three levels; 

pollution of the natural environment, natural disasters, and 

counteracting environmental and ecological threats. The indicated 

determinants are reflected in the realities of the modern world, both 

in global and regional terms. They mainly generate negative 

situations, and only to a limited extent situations of a positive 

nature. They are described both in terms of quality and quantity. 

They have close relationships with social, economic and political 

determinants. They show that the biggest problem of the modern 

world economy has been the reconciliation of social-economic 

development with solving ecological problems. Every economic 

activity to a greater or lesser extent is based on entering into the 

relationship with nature, affecting at the same time the existing 

balance between human activity and nature [10, pp. 351-375].  

Civilization progress determinants. A very important group 

of determinants that were reflected in global and regional models of 

economic growth are the determinants of civilization progress. On 

the one hand, they refer to the level of social-economic 

development achieved, on the other hand, they outline the picture of 

civilization challenges. As such, they should, and even must be 

included in the construction assumptions of the economic security 

model of Poland. These determinants can be brought to three levels, 

namely: value systems, economic system and society, reveal a 

highly diverse character, from positive (constructive) to negative 

(destructive). They are described both in the quantitative and 

qualitative dimension. They remain in close relationships with other 

determinants, primarily economic, political, social and 

demographic. 

CONCLUSION 

The presented philosophy of the construction for the 

economic security model of Poland, recalling alongside the 

national heritage, also the idea of experience from the 

construction of global and regional development models proves in 

the predominant scope their usefulness in the construction of the 

national economic security model. The identification of 

determinants of global and regional developmental models reveals 

that the reference to some of the ones indicated in addition to the 
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possibility of using them may also give rise to certain limitations.   

Analysis of the methodology of research and construction of 

global and regional developmental models proves a fairly 

significant convergence of the basic premises of their construction. 

These common premises are first and foremost the need to develop 

a concept of changes corresponding to the challenges of global and 

regional civilization. However, the types and nature of research 

methodology and description of individual models are far 

differentiated. The analytical and descriptive models are dominant. 

However, the problems undertaken in the models on the one hand 

focus attention on development threats of a nature and climate, raw 

materials, economic as well as social and political nature. 

The methodology of research and construction of global and 

regional development models, both in the real and regulatory 

sphere, has proven many elements of convergence, although with 

different gravity.   

In the real sphere, references to five types of capital were made 

in all global and regional models: material capital, natural, human, 

intellectual and social with a diversified rank, in most models, the 

material capital was of dominant rank. High rank in the US models 

for the Club of Rome was attributed to natural capital. Slightly 

lower rank was attributed to human capital. In contrast, in most of 

the analysed models, the marginal rank was attributed to intellectual 

and social capital.  

On the other hand, in the regulatory (functional) sphere, if we 

mention the criterion of problem solving instruments, references 

have been made to the role and importance of the market, state, 

integration groups and international political, economic and 

specialist organizations. Practically in all models we are dealing 

with relatively equal rank and role of the market and the state. 

Similarly, the role of integration groups and international political, 

economic and specialist organizations can be assessed. 

The analysis of all determinants of global and regional 

development models authorizes the formulation of the directive that 

everything must be done in the first place, so that Poland is able to 

build the desired level of economic security in its own capacity, 

without departing from Community and allied ventures. The answer 

to this challenge should be the concept of policy and strategy for 
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shaping the country's economic security, appropriate to the 

contemporary political, military and economic development 

conditions of our country.  
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2.2. ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 

УНІВЕРСИТЕТУ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЙОГО 

ПОБУДОВИ 

 

Анотація. Сьогодні необхідною умовою 

конкурентоспроможності вищих навчальних закладів на ринку 

освітніх послуг є наявність єдиного інформаційного простору 

(ЄІП) і впровадження інформаційних технологій в усі бізнес-

процеси. Роль єдиного інформаційного простору в 

університетському комплексі визначається масштабністю 

вирішуваних задач і темпами розвитку університету. В 

сучасних умовах виникає необхідність формування єдиного 

інформаційного простору ВНЗ. ЄІП повинен максимально 

повно забезпечувати інформаційні запити студентів, 

викладачів, співробітників; мати гнучкі механізми для 

впровадження нових технологій в процес освіти; задовольняти 

сучасним запитам демократичності, економічності, надійності.  

В статті запропоновано ідею побудови єдиного 

інформаційного простору університету, до складу якого 

входить система електронного урядування.  

Ключові слова: єдиний інформаційний простір, інновації, 

управління, електронний документообіг, електронна 

демократія.  

 

Аналіз проблеми. Одним із найбільш перспективних 

шляхів вирішення задачі підвищення ефективності 
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функціонування університетів є побудова єдиного 

інформаційного простору, який би забезпечував доступ до 

актуальної інформації про стан навчальних, науково-дослідних 

та адміністративно-господарських процесів, а також дозволяв 

би здійснювати управління і контроль над ними в цілому. 

Складовими ЄІП є інформаційні системи відповідного 

функціонального призначення.  

Проведений аналіз існуючих інформаційних систем, що 

застосовуються для управління ВНЗ – як в Україні, так і в 

країнах СНД – свідчать про те, що створення таких систем йде 

по шляху автоматизації окремих напрямків діяльності 

університетів. Прикладів побудови  у вищих навчальних 

закладах ЕІП, до складу якого б входили, окрім традиційних 

інформаційних систем (для автоматизації фінансово-

господарської діяльності, автоматизації обліку і аналізу кадрів, 

автоматизації роботи деканатів та приймальної комісії), ще і 

нові сучасні інноваційні програмні компоненти, такі як 

системи електронного документообігу, системи електронної 

демократії та інтегровані багаторівневі інформаційно-

аналітична система, в України немає. 

Цілі і завдання. Метою даної статті є презентація 

концепції побудови єдиного інформаційного простору 

економічного університету з урахуванням сучасних тенденцій, 

пов’язаних з появою  нових  продуктів в галузі інформаційно-

комунікаційних технологій. 

До основних завдань цієї статті відносяться: 

- розробка та опис структурної моделі програмної 

складової сучасного єдиного інформаційного простору 

економічного університету; 

- розробка рекомендацій щодо вибору/створення 

інструментальних засобів для побудови системи електронного 

урядування в університеті як складової ЄІП. 

Єдиний інформаційний простір в університеті та його 

програмні компоненти. Інформаційні-комунікаційні 

технології за визнанням спеціалістів є одним з пріоритетних 

напрямів науки і техніки, які в XXI столітті стають 

вирішальними, критичними [2]. 

У навчальному процесі роль критичних, безсумнівно, 
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належить базовим інформаційним технологіям, тобто таким, 

які є основою освітніх технологій, що використовують засоби 

інформаційно-обчислювальної техніки та в сукупності  

утворюють технологічну інфраструктуру вищого навчального 

закладу. 

Критичні освітні технології забезпечують створення на 

базі інфраструктури корпоративних телекомунікаційних мереж 

навчальних закладів розподілених баз освітніх технологій, які 

завдяки цій інфраструктурі можуть використовуватися в будь-

якому місці навчального простору. 

Важливою та ефективною умовою прогресу будь-якої 

суспільства було і створення та розширення єдиного 

інтерактивного інформаційного простору. Система єдиного 

інформаційного простору вузу є сукупністю інформаційних 

комп'ютерних систем і технологій, а також єдиного освітнього 

інформаційного середовища (ІОС). Система єдиного 

інформаційного простору покликана сприяти підвищенню 

ефективності здійснення управлінського, освітнього, 

фінансового процесів в інтересах досягнення високої якості 

підготовки фахівців. 

Концепція створення системи єдиного інформаційного 

простору будь-якого вузу полягає в одночасному 

комплексному розвитку внутрівузівської автоматизованої 

системи управління, комп'ютеризації навчального процесу, 

створення автоматизованої бібліотечної системи ВНЗ, 

активному використанні інформаційних ресурсів Інтернету для 

участі в різного роду програмах і проектах. 

Побудова єдиного інформаційного простору в університеті 

покликана сприяти: а) підвищенню ефективності та якості 

процесу навчання; б)  інтенсифікації процесу наукових 

досліджень; в) підвищенню оперативності та ефективності 

управління окремими підрозділами та університету в цілому;  

г) інтеграції освітньої системи університету у світову мережу, 

що значно полегшить доступ до міжнародних інформаційних 

ресурсів у галузі освіти, науки, культури та в інших сферах. 

У складі єдиного інформаційного простору принято 

виділяти такі основні компоненти: 

- інформаційні ресурси, що містять дані, відомості і 
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знання, зафіксовані на відповідних носіях інформації; 

- організаційні структури, що забезпечують 

функціонування і розвиток єдиного інформаційного простору, 

зокрема, збір, обробку, зберігання, поширення, пошук і 

передачу інформації; 

- середовище інформаційної взаємодії користувачів і 

підрозділів, що забезпечує їм доступ до інформаційних 

ресурсів на основі відповідних інформаційних технологій, що 

включає програмно-технічні компонети і організаційно-

нормативні документи. 

Розглянемо програмні компоненти єдиного 

інформаційного простору економічного університету. 

Система електронного урядування як інноваційна 

програмна складова єдиного інформаційного простору 

університету. Для побудови єдиного інформаційного простору 

економічного університету пропонується наступні складові: 

 ) система електронного урядування; ) інформаційні 

сиcтеми, які забезпечують автоматизацію діяльності 

фінансово-господарських підрозділів, відділу кадрів, деканатів, 

бібліотеки та приймальної комісії тощо; ) системи 

дистанційної освіти (рис. 1). Складові 2) та 3) уже існують та 

використовуються в повсякденній діяльності університету.  
 

 
Рис. 1. Програмні складові єдиного інформаційного простору 

університету 
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Детальніше розглянемо систему електронного урядування 

в університеті. 

У відповідності з нормативно-правовими документами,  

прийнятими Парламентом та Кабінетом Міністрів України, під  

електронним урядуванням (е-урядуванням) слід розуміти 

форму організації державного управління (або управліннями 

державними органами чи організаціями), яка за рахунок 

широкого застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) сприяє підвищенню ефективності, відкритості 

та прозорості діяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та державних організацій, наданню 

в дистанційному режимі комплексу державних послуг для 

людини та громадянина, суспільства, держави та бізнесу 

(користувачам) [1, 5-8]. До числа типових елементів систем 

електронного урядування традиційно відносять: а) підсистеми 

електронного документообігу установ та організацій (СЕД);  

б) підсистеми (інструменти) електронної демократії (ЕД)  

(е-вибори, е-опитування, е-голосування, е-петиції, е-послуги  

тощо). 

В свою чергу електронний документообіг (обіг 

електронних документів) трактується як сукупність процесів 

створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, 

зберігання, використання та знищення електронних 

документів, які виконуються із застосуванням перевірки 

цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту 

одержання таких документів [4, 7]. Основними принципами 

електронного документообігу слід є наступні: 

а) одноразова реєстрація документа; 

б) паралельне виконання різних операцій з метою 

скорочення часу руху документів і підвищення оперативності 

їх виконання; 

в) безперервність руху документа; 

г) єдина база документарної інформації для 

централізованого зберігання документів і що виключає 

дублювання документів; 

д) ефективно організована система пошуку документів. 

В якості системи електронного документообігу (СЕД) 

принято розглядати організаційно-технічну систему, що 
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забезпечує процеси створення, управління доступом і 

поширення електронних документів у комп’ютерних мережах, 

а також контроль над потоками документів в організації. У 

табл. 1 наведено перелік СЕД, які є на ринку України. При 

цьому слід зазначити, що на поточний момент перераховані 

системи головним чином впроваджені або впроваджуються у 

комерційних структурах, частково – в органах державного 

управління. Прикладів успішних проектів впровадження СЕД в 

університетах України на сьогодні практично немає.  

Таблиця 1 

Перелік найбільш поширених СЕД на ринку України 
№ 

п.п. 

Назва системи Інтернет-адреса компанії 

розробника або 

дистриб’ютора 

1 Система електронного документообігу та 

автоматизації бізнес-процесів 

Megapolis.DocNet 

www.inbase.com.ua 

2 Система електронного документообігу 

"MasterDoc" 

www.bkc.com.ua 

3 Система електронного документообігу 

"ДІЛО" 

www.eos.com.ua 

4 Система електронного документообігу 

Адміністрації Президента України (СЕД 

АПУ) 

http://sed.reforms.in.ua 

5 Система електронного документообігу 

FossDoc 

www.fossdoc.com.ua 

6 Система електронного документообігу 

АСКОД 

www.infoplus.ua 

7 Система електронного документообігу SX-

Government 

www.sx-ua.com 

8 Система електронного документообігу 

Optima-WorkFlow-Стандарт 

www.iisd.com.ua 

 
Коли мова заходить про електронну демократію  

(е-демократію), то мають на увазі форму організації суспільно-

політичної діяльності громадян, яка забезпечує за рахунок 
широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) якісно новий рівень взаємодії громадян один з одним, з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями, установами освіти та комерційними 

структурами [5-6, 8]. 
По суті під терміном «електронна демократія» розуміється 

така політична система, в якій ІКТ використовуються для 

забезпечення виконання основних функцій демократичного 
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процесу, зокрема: вільного доступу до суспільно важливої 
інформації, свободи слова, участі в публічному управлінні (як 

шляхом вільного обговорення, так й участі у виборах, 
референдумах, опитуваннях тощо). 

Поняття «електронна демократія» включає «електронне» 

визначення базових понять суспільно-політичного процесу. Такі 
базові поняття (сектори та інструменти) представлені в 

Рекомендаціях з електронної демократії Комітету міністрів Ради 
Європи CM/Rec(2009) країнам-учасникам Ради Європи [3, 9];  
перелік основних понять наведений на рис. 2. 

Основне призначення підсистеми е-урядування в університеті 
– це залучення до участі в процесах управління установою 
рядових викладачів, співробітників та студентів через 

демократичні інструменти (петиції, опитування, голосування  
тощо). 

 

 
Рис. 2. Сектори та інструменти електронної демократії 

 
У проекті системи електронного урядування університету, що 

розглядається в даній роботі, пропонується також доповнити її 

багаторівневою інформаційно-аналітичною підсистемою.  
Призначення останньої – це формування та візуалізація 

різноманітної аналітичної інформації про діяльність університету 
на всіх рівнях – від окремої кафедри до ректорату. Така 
інформація повинна сприяти більш ефективному процесу 

прийняття відповідних управлінських рішень.  

Інструментарій для побудови системи електронного 
урядування в університеті. Для реалізації підсистеми 
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електронного документообігу пропонується скористатися 
технологією SharePoint компанії Microsoft в поєднанні з хмарною 

платформою MS Office365. Технологія SharePoint може бути 
використана для створення сайтів, які надають користувачам 
можливість для спільної роботи. Сайти, створені на платформі 

SharePoint, можуть бути використані як сховища інформації, знань 
і документів, а також використовуватися для полегшення 

взаємодії різних веб-додатків. Користувачі можуть керувати та 
взаємодіяти з інформацією в списках і документах бібліотек, 
використовуючи елементи керування, що називаються веб-

частинами (SharePoint WebParts).  
За допомогою SharePoint організаційну структуру будь-якого 

підприємства чи організації можна представити у вигляді ієрархії 

сайтів. Для університету ієрархія сайтів може виглядати так, як 
наведено на рис. 3 – від сайтів окремого викладача, співробітника 

чи студента (на найнижчому рівні) до сайту ректорату (на 
найвищому рівні). Кожен сайт структурного підрозділу повинен 
складатися з двох робочих областей: а) робоча закрита область 

сайту підрозділу – доступ до неї можуть мати лише працівники 
конкретного структурного підрозділу після аутентифікації через 
MS Office 365; б) робоча відкрита область сайту підрозділу – до 

неї мають доступ студенти, викладачі та співробітники 
університету після аутентифікації через MS Office 365 (рис. 4). 

Відкрита область може містити наступну інформацію: 
- основну інформацію про підрозділ (перелік 

працівників, викладачів, їх наукові інтереси та доробки, основні 

завдання та функції); 
- новини, анонси та оголошення; 
- документи загального доступу (шаблони документів, 

що стосуються роботи конкретного підрозділу, нормативні 
документи тощо); 

- папка з шаблонами документів (заяв, службових 

записок, розпоряджень наказів тощо); 
- календар подій; 

- галереї фотографій із заходів підрозділу та ін. 
Технологія електронного документообігу реалізується 

шляхом пересилання електронних документів між сайтами у 

відповідності із регламентованими маршрутами проходження 
конкретних видів документів. При цьому обов’язково повинні 
реалізовуватися операції створення та редагування електронних 
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документів, їх узгодження, візування та затвердження, а також  
підписання керівними особами шляхом використання 

електронного цифрового підпису (ЕЦП). Перед впровадженням 
СЕД необхідно провести детальний аудит документообігу в 
університеті з метою оптимізації маршрутів проходження 

документів, визначення точок (підрозділів) візування/узгодження  
та вилучення з обігу зайвих та таких, що дублюються, документів. 

 

 
Рис. 3. Організаційна структура університету як ієрархія сайтів  

 

 
Рис. 4. Відкрита та закрита області сайтів підрозділів 
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Елементи підсистеми е-демократії в університеті можуть бути 
реалізовані за допомогою використання функціональних 

можливостей хмарної платформи MS Office365 (наприклад, для е-
опитування та е-анкетування може бути використаний модуль 
Forms, який є складовою цієї хмарної платформи), а також 

шляхом розробки відповідних програмних компонентів 
співробітниками університету. Так, на рис. 5 наведено робочий 

екран тестової версії модуля е-петицій, розробленого в 
університеті. На момент написання цієї статті ведуться роботи 
щодо створення модуля електронних виборів на основі блокчейн-

технології. 
 

 
Рис. 5. Робоче вікно інструменту е-петицій 

 

Інформаційно-аналітична підсистема повинна бути 
баготорівневою. Перелік рівнів та опис їх функціонального 

призначення наводяться в табл. 2.  
Програмно ця підсистема може бути реалізована на основі 

використання інструментарію бізнес-аналітики хмарної 

платформи MS Office365 (за допомогою модулів Power BI, Power 
BI Desktop та  шлюзу Data Gateway) [10] в поєднанні з розробками 
спеціалістів університету. На рис. 6-7 представлені екрани е-

портфоліо викладача та студента (відповідно). Указані модулі е-
портфоліо були розроблені силами викладачів та студентів 

університету. 
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Таблиця 2 

Модулі інформаційно-аналітичної підсистеми та їх 

функціональне призначення 

 
 

 

 
Рис. 6. Е-портфоліо викладача 
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Рис. 7. Е-портфоліо студента 

 

Висновки. Використання принципів єдиного інформаційного 
простору (ЄІП) в процесі навчання має забезпечити інтеграцію 

інформаційних потоків, що існують у вузі в освітню інформацію, 
яка, в свою чергу, буде перетворена в знання, вміння і 
функціональні можливості. Якість даного перетворення (дані – 

інформація – знання і вміння) впливає на кваліфікацію фахівців, 
що випускаються і, в кінцевому рахунку, на рівень освіти у вузі та 
залежить від того, на яких засадах та з використанням яких 

програмно-технічних компонентів побудовано ЄІП університету.  
Запропоновано варіант побудови ЄІП з використанням системи 

електронного урядування. Остання повинна сприяти підвищенню 
якості реалізації бізнес-процесів в університеті та швидкості 
прийняття управлінських рішень на всіх рівнях. 
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2.3. МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

КРАЇНИ ЗАСОБАМИ ЕНТРОПІЙНОГО АНАЛІЗУ 

 

Як відомо, фондові ринки є індикаторами інвестиційної 

привабливості країн і мають високу інформативність стосовно 

процесів, що відбуваються в економіках цих країн. Але 

зазначимо, що через складність вказаних об’єктів адекватно 

описати їх деякою формалізованою моделлю із достатньою 

точністю дуже важко. Економічні системи, як і системи будь-

якої іншої природи, продукують сигнали. Тому, одним із 

перспективних підходів до аналізу таких систем, зокрема, 
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фондових ринків, є дослідження динаміки часових рядів.  

Емпіричні дослідження довели, що за скалярним часовим 

рядом можна відновити такі динамічні та структурні 

властивості досліджуваної системи як визначення ступеню її 

складності та хаотичності, оцінка стійкості, здійснення 

передпрогнозного аналізу, одержання часового горизонту 

передбачуваності поведінки, періоду релаксації тощо.  

У роботі запропоновано результати моніторингу та аналізу 

динамічних властивостей регіональних фондових ринків із 

використанням ентропійного аналізу. 

Метою роботи є аналіз ефективності використання таких 

ентропійних показників як-от: ентропія шаблонів [5-7], 

ентропія перестановок [8, 9] та вейвлет-ентропія [10-14] як 

інструментарію визначення інвестиційної привабливості країн 

шляхом дослідження станів фондових ринків. 

В дослідженнях та моделюванні економічних систем 

пропонуємо застосування міждисплінарного підходу, а саме 

використання ентропійних показників, зокрема ентропію 

шаблонів, вейвлет-ентропію та ентропію перестановок. 

Розглянемо коротко методи розрахунку зазначених показників. 

Ентропія шаблонів  rmSSampEn N ,, , що є показником 

складності економічної системи і водночас вважається 

індикатором-передвісників кризових явищ, розраховується за 

формулою  

 
 

 1

, , ln
m

N

m

C r
SampEn S m r

C r

 
   

 

,  (1) 

де SN – часовий ряд, m – довжина вектора, r – критерій 

подібності. Але при її обчисленні додаються такі умови: не 

використовується довжина векторів при розрахунку значень 

умовних ймовірностей SampEn; не враховується подібність 

вектора самому собі. До переваг цього методу можна віднести 

меншу похибку розрахованого значення за умов використання 

векторів малої розмірності та меншу залежність від довжини 

часових рядів. 

Вейвлет-перетворення забезпечує двовимірну розгортку 

досліджуваного одновимірного сигналу, тобто маємо 

можливість одночасно аналізувати сигнал і у фізичному, і у 
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частотному просторах. Суть методу вейвлет-аналізу полягає у 

тому, що вводиться відповідний базис та характеристики 

часового ряду із використанням розподілу амплітуд (відліки 

ряду) у введеному базисі. Будь-яку досліджувану функцію 

можна єдиним способом розкласти у базисі, якщо до цього 

базису висувається вимога щодо його ортогональності. Таке 

розкладання дозволяє відновлювати ряд. Алгоритм розрахунку 

вейвлет ентропії наведено, зокрема, у [3, 15].  

Нормалізована загальна вейвлет-ентропія (Normalized Total 

Wavelet Entropy, NTWE) визначається як 

max
1

/ln XppE
N

j
jjW T 



 ,  (2) 

де NX lnmax   є нормалізаційною константою.  

Загальна вейвлет-енергія на масштабі j  для часового вікна 

i  розраховується за формулою 
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Зміна з часом відносної вейвлет-енергії та нормалізованої 

загальної вейвлет ентропії може бути отримана за формулою: 
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Введемо поняття ентропії перестановок PermEn як 

кількісної оцінки невизначеності системи. Ентропія 

перестановок є мірою невпорядкованості інформації, що 

міститься в сигналі, і використовує відносні частоти різних 

патернів, що зустрічаються в сигналі. Це забезпечує певні 

переваги, оскільки завдяки цьому ентропія перестановок не 

залежить від значень сигналу, а використовує лише 

послідовності символів. 

Формула ентропії перестановок у m-вимірному фазовому 

просторі має вид: 

    
!

1

ln .
m
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    (5) 
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Отриману величину нормалізують множником 
 

1

ln !m
 і 

ентропії перестановок набуває значення 0 1PermEnH  . 

Необхідно зауважити, що значення ентропії перестановок 

залежить від вибору розмірності m та затримки L. 

Ентропія перестановок може набувати максимального 

значення за умови рівноймовірнісного випадку (у вибірці всі 

випадки m рівні) і мінімального значення, якщо у всій вибірці 

реалізується лише одна з m! перестановок [9]. 

Для дослідження динамічних властивостей фондових ринків 

за допомогою ентропійного аналізу нами було обрано фондові 

індекси FTSE100 (GB), DAX (Germany), CAC40 (France) та 

IBEX35 (Spain) за період з 01.01.2005 по 14.11.2017 рр. Вибір 

цих країн для дослідження не випадковий, адже викликає 

цікавість вплив суспільно-політичних та економічних подій 

для Великобританії, яка ініціювала дезінтеграційні процеси, 

для Німеччини, що є флагманом європейської економіки, або 

для Іспанії, яка в режимі ручного керування виходить з 

наслідків референдуму у Каталонії. 

На рис.1 наведено динаміку фондових індексів за ціною 

закриття у відносному масштабі. 

 
Рис. 1. Динаміка значень фондових ринків для Франції (САС40), 

Великобританії (FTSE100), Німеччини (DAX) та Іспанії (ІВЕХ35) 

Джерело: побудовано авторами за даними [16]  
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На рис.1 стрілками позначено кризи 2008, 2011 та 2015 рр. 

Бачимо, що не всі європейські ринки мають схожі тенденції 

поведінки як у періоди світових криз, так і внаслідок певних 

політичних подій, наприклад, Brexit або референдум Каталонії. 

Очевидно, що у кризові періоди країни втрачають свою 

інвестиційну привабливість. Тому актуальності набувають 

проблеми моніторингу, передпрогнозного аналізу та 

завчасного реагування на можливі кризові явища. 

Відобразимо результати розрахунків ентропії шаблонів 

(SampEn) для фондових ринків. На рис. 2 наведено 

порівняльну динаміку фондових індексів, ентропії шаблонів та 

їх середніх значень. Розрахунок здійснювався за параметрами: 

ширина вікна – 250 точок, крок – 5 точок. Використовувалася 

процедура рухомого вікна. 

Дані рис. 2 свідчать, що перед кризою значення ентропії 

шаблонів суттєво збільшуються і перетинають середнє. Така 

поведінка є характерною особливістю і свідчить, що ринки 

можуть наближатися або знаходитися у стані невизначеності. 

У післякризовий період значення ентропії шаблонів 

зменшуються до рівня середніх. Перебування ентропії 

шаблонів на цьому рівні вказує на те, що ринки є стабільними 

(або стабільно зростаючими). Пересвідчуємось, що ентропія 

шаблонів добре відчуває кризи. Також необхідно відзначити 

можливість визначення потужності кризи, що демонструє 

чутливість ентропії шаблонів до зміни поведінки ринку. Цей 

показник дозволяє зробити висновок, що на поточну дату 

(листопад 2017 р.) країни, що аналізуються, вийшли з 

китайської кризи 2015 р. і, не зважаючи на соціальні та 

політичні події, залишаються у зоні відносного спокою. 
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Рис. 2. Порівняльна динаміка значень ентропії шаблонів 

(SampEn), середніх значень ентропії (SampEn middle) і фондових 

індексів (Index) для країн: а) Франції (САС40), b) Німеччини (DAX), 

c) Великої Британії (FTSE100), d) Іспанії (ІВЕХ35) 

Джерело: розраховано авторами за даними [12]  

 

На рис. 3 надано результати розрахунків вейвлет-ентропії 

фондових ринків. Для розрахунків було обрано такі параметри: 

масштаб – 250, ширина вікна – 1000 точок, крок – 10 точок. 

 

 
а) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 
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a) 

 

 
b) 
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c) 

 
d) 

Рис. 3. Енергія вейвлет-коефіцієнтів (верхня частина) і вейвлет-

ентропія (нижня частина) для фондових ринків а) Франції (САС40), 

b) Німеччини (DAX), c) Великої Британії (FTSE100), d) Іспанії 

(ІВЕХ35) 

Джерело: розраховано авторами за даними [16] 

 

Дані рис. 3 свідчать, що і енергетична поверхня (верхня 

частина), і вейвлет-ентропія (нижня частина) у передкризовий 

період утворюють специфічні три хвилі, що наростають. 

Емпірично доведено закон трьох хвиль: у передкризовий 

період формуються три хвилі, що наростають. Власне момент, 

коли третя хвиля стає більшою за другу, і вказує на 

формування кризового явища. Точка максимуму третьої хвилі 

відповідає початку кризи. Розраховані показники вейвлет-

ентропії засвідчують вище зазначені висновки стосовно стану 

фондових ринків. 

Зауважимо, що використання вейвлет-ентропії для 

моніторингу стану систем дозволяє досліджувати не лише 

скалярний часовий ряд, а отримувати інформацію, приховану 

на різних масштабах. Аналізуючи енергетичну поверхню для 

фондового ринку Німеччини, можемо бачити збурення на 

малих масштабах, що свідчить про нестабільність економіки 

країни. 

На рис. 4 зображено порівняльну динаміку ентропії 

перестановок та вихідного ряду. Параметри розрахунку 

ентропійного показника: ширина вікна – 500 днів, крок – 5, 

m=8, L=1. Для ентропії перестановок характерною особливістю 

є стрімке падіння значення ентропії у передкризові періоди 
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(власне кризи на рисунку показані стрілками). 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
Рис. 4. Порівняльна динаміка вихідного ряду та ентропії 

перестановок для фондових ринків: а) Франції (САС40),  

b) Німеччини (DAX), c) Великої Британії (FTSE100), d) Іспанії 

(ІВЕХ35) 

Джерело: розраховано авторами за [16] 

 

З рис. 4 видно, що за допомогою ентропії перестановок ми 

можемо моніторити фондові ринки на предмет виявлення 

передкризових станів, оскільки цей ентропійний показник є 

чутливим до будь-яких змін на ринках і не залежить від 

довжини часового ряду. Звернемо увагу на рис. 4 (с), оскільки 

лише результат цього розрахунку відображає процес Brexit і 

реакції економіки країни на нього. 

Отже, всі три показника ентропії, що розглянуті вище, 

мають випереджальний характер змін, тому вони можуть 

слугувати індикаторами-передвісниками кризових явищ. Але 
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зауважимо, що час випереджання для кожного випадку є 

індивідуальним і узагальненням не піддається. Комплексний 

моніторинг фондових ринків із використанням ентропійних 

показників у режимі реального часу дозволить виявляти 

негативні і небажані тенденції та сприятиме залученню 

інвесторів за умови стабільного економічного стану країн. 
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2.4. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВОГО 

РЕГІОНУ: АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЇЇ КОМПОНЕНТІВ 

 

Розвиток української економіки стримується 

невирішеністю проблем, пов'язаних з її структурою та 

ефективністю. Однією з таких проблем є висока енергоємність. 

Зростання ефективності і конкурентоспроможності економіки 

регіонів України, насамперед промислових значною мірою 

залежить від енергоємності економіки регіонального 

http://www.ecofine.com/Articles%20et%20Dossiers/Analysis%20of%20Financial%20TimeSeries%20using%20Fourier%20and%20Wavelet,%20Philippe%20Masset.pdf
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промислового комплексу. Для обґрунтованості прийнятих 

рішень в рамках промислового регіону необхідно зрозуміти 

причини отриманої ситуації. Які сектори визначають нинішній 

рівень енергоємності, як важливого чинника енергетичної та 

безпечної безпеки регіональної економіки. 

При цьому, важливо розуміння які сектори промислового 

комплексу регіону можуть надати найбільш помітний вплив у 

перспективі і які ресурси будуть потрібні при різних сценаріях 

розвитку. Для формування даних сценаріїв важливо розробити 

спеціальні моделі і навчитися прогнозувати, що дозволить 

краще підготувати практичні пропозиції. 

Проблематика економічної безпеки (ЕкБ) досить широка і 

неоднозначна. Деякі автори вважають, що на сьогоднішній 

день проблеми ЕкБ промислових регіонів виходять на перший 

план [1; 2; 3]. Однак інші дослідники заперечують 

приналежність поняття ЕкБ до економічної або будь-якої іншої 

науки, звертають увагу на проблеми у визначенні ЕкБ, 

аналітичному інструментарії, наявність термінологічної 

експансії тощо [4; 5; 6]. 

Тим не менш, на першому етапі дослідження необхідно 

виявити основні методологічні положення ЕкБ, що враховують 

специфіку і структуру регіонального промислового комплексу. 

Економічна безпека розуміється багатьма авторами як 

багаторівневе явище і розглядається стосовно до країни, 

регіону, галузі, підприємства і людині. На рівні регіонів під 

економічною безпекою запропоновано розуміти сукупність 

поточного стану, умов і факторів, що характеризують 

стабільність розвитку економіки території, органічно 

інтегрованої в економіку країни [1, с. 119]. При цьому, 

видатний вчений В. К. Сенчагов визначає ЕкБ як «стан, при 

якому відсутні, зведені до мінімуму або усунені внутрішні і 

зовнішні загрози збереженню соціально-економічного і 

фінансового потенціалу регіону нижче рівня, достатнього для 

підвищення добробуту його населення [7, с. 25-30]. 

Автори вважають, що умови ЕкБ далеко не завжди 

утворюють необхідний стан чого-небудь, хоча вони і 

необхідні. Тобто в якості мети ЕкБ ми пропонуємо досягнення 

певного стану економіки промислового регіону за допомогою 
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сприятливих умов, при яких буде досягнута економічна 

безпека (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Співвідношення елементів поняття економічної безпеки 

промислового регіону 

 

В якості необхідного стану економіки регіону, в т. ч. 

промислового, можуть виступати досягнення 

конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, 

збалансованості промислового та інфраструктурного 

комплексу регіону, здатність регіональної економіки 

протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам та інші цілі.  

Запропоноване на рис. 1 розуміння вносить певну ясність у 

співвідношення понять «умови» і «стан». Але, при цьому, як 

зазначено в роботі [1, с. 12], залишається нез'ясованим 

питання, що являють собою фактори та загрози ЕкБ регіону. В 

роботах А. В. Татаркіна, А. А. Кукліна, А. О. Романової [3], 

А. Ж. Мингалевої, Р. А. Германок [8], Ст. Л. Берсенєва [2] 

відзначається, що наявні чинники дестабілізації викликають 

кризові ситуації та загрози ЕкБ, останні з яких реалізуються в 

системі кількісних показників (індикаторів). Ми згодні з 

точкою зору вітчизняних і зарубіжних вчених, що до чинників 

дестабілізації слід віднести: спад виробництва і втрату 

(знижка) внутрішнього ринку, згортання НДДКР, скорочення 

Економічна безпека регіону досягнута 
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замовлень на високотехнологічну продукцію, домінування 

сировинної галузі при скороченні частки фінішних, зростання 

безробіття, міграція висококваліфікованого персоналу й 

ослаблення трудової мотивації, а також незбалансованість 

паливно-енергетичного комплексу регіону та окремі 

енергоекономічні проблеми. 

В якості основних енергоекономічних проблем 

промислового регіону, як правило, виступають: 

– збільшення витрат на енергозбереження у всіх сферах 

життєдіяльності; 

– зниження рівня енергетичної безпеки (ЕнБ) регіону за 

рахунок високого ступеня зношеності основних фондів, низькі 

темпи модернізації енергетичного устаткування; 

– зниження конкурентоспроможності регіональної 

промислової продукції у зв'язку зі збільшенням частки 

енергетичних витрат у структурі собівартості товарів і послуг; 

– погіршення екологічного стану. 

Слід зазначити, що з кожним роком взаємозалежність 

енергетики та економіки на рівні промислових регіонів 

України посилюється і проектується на соціальну сферу. 

Характер прояву енерго-економічних проблем пов'язаний зі 

специфікою регіону і структурою регіональних промислового 

та інфраструктурного комплексів, а також ступеню 

забезпечення енергетичними ресурсами розвитку 

промислового регіону. 

Також необхідно враховувати, що в умовах конкурентного 

ринку енергозбереження в рамках промислових регіонів 

України стає особливим видом бізнесу для фінансових установ 

та спеціалізованих організацій – енергосервісних 

(енергозберігаючих) компаній. Причому, енергозбереження не 

створює новий регіональний продукт, а знижується 

енергетичний, що, як правило, призводить до підвищення 

конкурентоспроможності промислової продукції на ринках 

різних рівнів не лише регіональних, національних, а й 

міжнародних, що в кінцевому підсумку позитивно впливає на 

розвиток регіональної економіки. 

Причому розширення спектру енергоресурсів, що 

використовуються, сприяє економічній безпеці та підвищує 
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стабільність і стійкість регіонального промислового 

комплексу, і збалансованість енергетичної та регіональної 

виробничої інфраструктури. При високих темпах зростання цін 

на привезені енергоресурси збільшується їх частка в 

собівартості продукції, а також у витратах населення, що 

знижує не тільки життєвий рівень населення, але і динаміку 

розвитку економіки регіону. 

Однією з головних складових ЕкБ промислових регіонів 

України є енергетична безпека. Як уже зазначалося, сутність 

ЕкБ визначається як такий стан економіки та інститутів влади, 

при якому забезпечується гарантований захист інтересів 

суспільства і регіону при найбільш несприятливих умовах 

розвитку зовнішніх і внутрішніх процесів. Захищеність 

інтересів забезпечується готовністю інститутів влади, особливо 

на регіональному рівні, розробляти механізми реалізації 

захисту економіки регіону та підтримки соціально-політичної 

стабільності в суспільстві, насамперед у рамках фінансової та 

соціально-політичної кризи у більшості промислових регіонів 

України [4, с.  81]. 

Можна погодитися з точкою зору О. В. Кондракова, що 

для найбільш повного захисту від впливу внутрішніх і 

зовнішніх загроз потрібен механізм забезпечення ЕкБ на рівні 

регіону, головним елементом якої буде система моніторингу і 

диспетчеризації (рис. 2) [4, с. 83]. 

Діагностика кризових ситуацій здійснюється на стадії 

моніторингу, де визначаються чинники, що викликають 

загрози ЕкБ регіону. Відбувається виявлення складу і 

характеру загроз ЕкБ, а також найважливіших її компонентів 

(елементів): енергетичної, соціальної, екологічної, промислової 

та фінансової безпеки. Далі, загрози класифікуються по 

важливості і часу настання. Моніторинг здійснюється за 

певними індикаторами, що характеризують стан ПЕК 

промислового регіону і при цьому простежується динаміки 

поведінки показників ЕкБ, в т. ч. оцінюються стан і динаміки 

розвитку ПЕК регіону. 

Постійний збір інформації за індикаторами безпеки, 

створення бази даних дозволяє прогнозувати розвиток 

несприятливих ситуацій і завчасно попереджувати про загрозу, 
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що насувається. Кожен індикатор класифікується за трьома 

рівнями: задовільний, передкризовий, кризовий. В області 

кризового рівня ПЕК регіону буде функціонувати в 

екстремальних умовах із загрозою фінансових втрат, аварій, 

припиненням роботи і т. д. Особливо загрозливою може бути 

ситуація, коли в критичній області знаходяться кілька 

індикаторів. 

 

 
Рис. 2. Елементи моделі економічної безпеки енергетичної сфери 

регіону 

 

Важливою і складною проблемою для сталого розвитку 

промислових регіонів є моделювання взаємозв'язків 

економічної безпеки з найважливішими її складовими 

(компонентами) – енергетичної, екологічної, соціальної, 

промислової та фінансовою безпекою. В даній роботі 

запропоновано методичний підхід до концепт-моделі 

взаємозв'язку індикаторів ЕкБ і ЕнБ. Актуальність досліджень 

ЕкБ промислових регіонів України (Дніпропетровська, 

Донецька, Запорізька, Луганська, Полтавська, Сумська, 

Харківська області) викликана погіршенням стану в галузях 

економіки регіонів, у тому числі і енергетики. Питання 

економічної та енергетичної безпеки в контексті залежностей 

со
ц

іа
л
ь
н

а 
 

б
ез

п
ек

а 

концепція і стратегія 

економічної безпеки 

п
р

о
м

и
сл

о
в
а 

б
ез

п
ек

а 

ек
о

л
о

гі
ч

н
а 

б
ез

п
ек

а 

ен
ер

ге
ти

ч
н

а 

б
ез

п
ек

а 

паливно-енергетичний 

комплекс промислового 

регіону 

індикатори ЕкБ в 

енергетичній 

сфері 

загрози у сферах регіональної економіки 

система моніторингу 

і диспетчеризації 

класифікація за 

рівнями 

індикаторів 

безпеки регіону 



156 
 

між: індикатором сфери промислового виробництва, 

індикатором сфери зайнятості населення, індикатором сфери 

рівня життя населення, індикатором сфери забезпечення 

продовольчої безпеки, вирішуються до допомогою 

інструментарію моделювання, дозволяють знайти для кожної 

галузі економіки регіону свій вираз функції за кількома 

індикаторами (або одному, прийнятому в якості основного) 

ЕкБ, яка визначається власними параметрами і повною 

системою зв'язків з іншими, в тому числі з енергетичними. 

Ступінь впливу індикаторів енергетичної безпеки ( kx ) на 

індикатори економічної ( ny ) може бути визначена з рівняння 

зв'язку між ними, які в загальному вигляді записуються [5] так: 
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де kxxx ,,, 21   – індикатори енергетичної безпеки; 

nyyy ,,, 21   – індикатори економічної безпеки. 

Аналогічним чином записуються рівняння зв'язку при 

необхідності урахування впливу індикаторів енергетичної та 

економічної безпеки на один з індикаторів енергетичної 

безпеки (2). 

Рівняння при урахуванні взаємозв'язків індикаторів тільки 

економічної безпеки мають вигляд (3) і тільки енергетичної – 

вигляд (4): 

 



157 
 

 
 

 

















121

312

321

,,,

,,,

,,,

nn

n

n

yyyfy

yyyfy

yyyfy









 (3) 

 
 

 

















121

312

321

,,,

,,,

,,,

kk

k

k

xxxfx

xxxfx

xxxfx









 (4) 

 

У розгорнутому вигляді система (1) представляється у 

вигляді (5): 
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2211332211

22221212323221212

12121111313212111

 (5) 

 

де ina – коефіцієнти зв'язку індикаторів економічної безпеки; 

ikb – коефіцієнти зв'язку між індикаторами економічної та 

енергетичної безпеки. 

Незалежні індикатори входять в рівняння в якості 

складових. Для залежних індикаторів взаємозв'язку з іншими 

можуть бути враховані у вигляді аналогічних коефіцієнтів 

інших ієрархічних рівнів зв'язку ijij  ,  і т. д. Якщо всі 

індикатори енергетичної безпеки замінити одним, що входять у 

групу індикаторів економічної безпеки та представляє всю 

енергетику як галузь економіки, то суму доданків індикаторів 

енергетичної безпеки, наприклад, для першого рівняння 

системи (5) можна замінити одним доданком nk ya1 : 

 

nkkk yaxbxbxb 11212111    (6) 
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Розглянемо докладніше запис рівнянь для сфер економіки 

(рис. 3 і табл. 1) з урахуванням динаміки зміни показників за 

роками    tyt  . 

 

 
Рис. 3. Сфери регіональної економіки та економічна безпека 

промислового регіону 

Таблиця 1 

Матриця взаємозв'язків між сферами економіки 

Сфери економіки 

С
ф

ер
и

 

ек
о

н
о

м
ік

и
 

 У1 У2 У3 У4 У5 

У1  + + + + 

У2 +  + + + 

У3 + +  + + 

У4 + + +  + 

У5 + + + +  

 

СФЕРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

інфраструк-

турний 

комплекс 

забезпечення 

продо-

вольством 

промисло-

вого 

виробництва 

зайнятість 

населення 

рівень 

життя 

населення 

промислова 

безпека 

інноваційна 

безпека 

науково-технічна та 

інноваційна безпека 

фінансова 

безпека 
соціальна 

безпека 

екологічна  

безпека 

енергетична 

безпека 
 

ЕКОНОМІЧНА 

БЕЗПЕКА 

ПРОМИСЛОВОГО 

РЕГІОНУ 
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Їх можна представити у вигляді: 

         
         
         
         
         























.

,

,

,

,

554543532521515

535443432421414

535434332321313

525424323221212

515414313212111

atyatyatyatyaty

tyaatyatyatyaty

tyatyaatyatyaty

tyatyatyaatyaty

tyatyatyatyaaty

 (7) 

 

1. Індикатор сфери промислового виробництва  1y  

пов'язаний з індикаторами енергетичної безпеки з блоків 1 и 2 

(рис. 4). 

Для нього має місце рівняння: 

 

         tyatyatyatyaaty 515414313212111   (8) 

 

де доданок  

 

 

424241413333

32324343313152525151

23232222212112121111515

xxx

xxxxx

xbxbxbxbxbtya











 (9) 

 

У даному рівнянні відображені взаємозв'язки між 

індикатором економічної безпеки 1y  і індикаторами 

енергетичної безпеки, ступінь впливу яких на 1y  різна. 

Коефіцієнти розподіляються наступним чином: 

ika  – коефіцієнти взаємозв'язків індикаторів економічної 

безпеки між собою (згідно 1-го рівня); 

nkb  – коефіцієнти взаємозв'язків між індикаторами 

енергетичної безпеки, що мають прямі зв'язки з економічними 

(зв'язку 2-го рівня); 

ij  – внутрішні коефіцієнти взаємозв'язків між основними 

індикаторами енергетичної безпеки і допоміжними, які мають 

непрямий зв'язок з економічними показниками (зв'язку 3-го 

рівня); 
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ik  – коефіцієнти взаємозв'язків між основними і 

залежними індикаторами енергетичної безпеки (зв'язку 4-го 

рівня). 

 
Рис. 4. Взаємозв'язки виробничої сфери та енергетичних блоків 

 

Розглянемо окремий випадок обліку допоміжних зв'язків 3-

го і 4-го рівня. При цьому рівняння  ty1  перепишеться у 

вигляді: 

 

         

2323222221211212

1111515414313212111

xbxbxbxb

xbtyatyatyatyaaty




 (10) 

 

Коефіцієнти 2322211211 ,,,, bbbbb  відображають зв'язок 

індикаторів енергетичної безпеки і блоків 1 і 2 та індикатора 

економічної безпеки 1y : 

Виробнича сфера 

Забезпечення 

енергією 

Забезпечення 

паливом 

Блок 1 

Виробництво палива 

Блок 2 

Виробництво енергії 

 

     

Блок 5 

Екологічний  

 
  

 

 

Блок 3 

Транспорт 

енергії 

 

Блок 4 

Імпорт 

е/енергії 
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11x  – індикатор споживання палива на душу населення; 

12x  – індикатор частки природного газу в загальному обсязі 

спожитого палива; 

21x  – індикатор виробництва електроенергії на душу 

населення; 

22x  – індикатор виробництва теплоенергії на душу 

населення; 

23x – індикатор вироблення електроенергії на власних 

джерелах по відношенню до спожитої електроенергії. 

Серед перерахованих індикаторів є основні і другорядні 

(похідні від основних або доповнюють основні). У блоці 1 в 

якості основного можна розглядати індикатор 11x , в блоці 2 – 

21x , 22x . Індикатор 12x  є частиною індикатора 11x  і розкриває 

одну його складову більш докладно. Індикатор 23x  є 

доповнюючим до індикаторів 21x  і 22x  і описує частку 

виробленої енергії на власних джерелах. 

Крім того, індикатори 21x  и 22x  виробництва енергії на 

душу населення є похідними від основного індикатора 11x  – 

споживання палива (ресурсу) на душу населення. Це пов'язано 

з тим, що більшість регіонів України до 80 % залежать від 

імпортних паливно-енергетичних ресурсів, вироблення 

енергетичної та теплової енергії здійснюється на привезеному 

паливі. Тому врахування коефіцієнтів 11b  і 12b  одночасно 

призведе до подвійного врахування впливу, по суті, одного й 

того ж індикатора 11x . У зв'язку з вищевикладеним, в рівнянні 

досить коефіцієнта 11b , який відображає вплив індикатори 

енергетичної безпеки 11x  на індикатор економічної безпеки 1y  

(сфери регіонального промислового виробництва). 

Таким чином, рівняння перепишеться у вигляді: 
 

           tyxybtyatyatyaaty 5111414313212111 ;  (11) 

 

2. Індикатор сфери зайнятості населення ( 2y ) пов'язаний з 

індикаторами енергетичної безпеки через блок споживачів 
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(блок 4) (рис. 5) [9, с. 86]. 

Зважаючи на те, що цей індикатор має опосередковані 

зв'язки з кожним енергетичним блоком і в той же час не має 

прямих зв'язків, їх взаємодію можна виразити через основний 

індикатор енергетичної безпеки – 11x  і його коефіцієнт 11b . 

Рівняння має вигляд: 
 

         tyatyatyaatyaty 525424323221212   (12) 
 

В даному випадку  1121125 ,xyba  . 

 
Рис. 5. Взаємозв'язку сфери зайнятості населення та індикаторів 

енергетичної безпеки 

 

3. Індикатор сфери рівня життя населення  3y  пов'язаний 

з індикаторами енергетичної безпеки з блоку 6 (рис. 6).

 

Сфера зайнятості населення ( ) 

Блок 6 

Споживачів 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 7 

Споживання 

електроенергії

 

Блок 6 

Споживачів 

Блок 1 

Споживання 

паливних 

ресурсів 

Споживання 

електроенергії 

 

Споживання 

електроенергії

 

Сфера рівня життя населення 
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Рис. 6. Взаємозв'язку індикатора сфери рівня життя населення та 

індикаторів енергетичної безпеки 

Рівняння взаємозв'язку має вигляд: 

 

         tyatyaatyatyaty 535434332321313   (13) 

 

Представляється, що основним слід вибрати індикатор 11x  

або 63x , відповідні коефіцієнти 11b  або 63b . 

Рівняння в загальному випадку має вигляд: 

 

           tyxybtyaatyatyaty 5113434332321313 ;  (14) 

 

4. Індикатор сфери забезпечення продовольством ( 4y ) 

пов'язаний з індикаторами з блоку 5 (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Індикатор забезпечення продовольством та індикатори 

енергетичної безпеки 

 

Рівняння має вигляд: 

 

           tyxybatyatyatyaty 5114443432421414 ;  (15) 

 

Якщо знехтувати непрямими взаємозв'язками (з 51x  та 52x ) 

і врахувати, що 21x  вже включено в 𝑥11 за своїм змістом, то 

1145 ba  . 

Забезпечення паливом 

 
 

Сфера забезпечення продовольством ( ) 

 

Блок 5 

Екологічний 

 

  

Блок 1 
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5. Сфера ПЕК ( 5y ) пов'язана з усіма сферами економіки, 

тому її рівняння має вигляд:  

          554543532521515 atyatyatyatyaty   (16) 

 

Отримуємо отриману систему рівнянь: 

 

           
           
           
           
         























.

,;

,;

,;

,;

554543532521515

5114443432421414

5113434332321313

5112424323221212

5111414313212111

atyatyatyatyaty

tyxybatyatyatyaty

tyxybtyaatyatyaty

tyxybtyatyaatyaty

tyxybtyatyatyaaty

 (17) 

 

Розв'язання даної системи дозволяє визначити зміну 

одного індикатора економічної безпеки при коливаннях інших 

при відомому основному індикаторі енергетичної безпеки. 

Описаний підхід дозволяє знайти взаємозв'язки між 

величинами для випадку дискретних точок. Однак вплив зміни 

індикаторів енергетичної безпеки на зміну індикаторів 

економічної безпеки відбувається безперервно. Для цього 

випадку рівняння, наведені вище, матимуть наступний вигляд. 

Для всіх галузей економіки: 
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55454353252151
5

54544343242141
4

53543433232131
3

52542432322121
2

51541431321211
1

atyatyatyatya
dt

dy

tyaatyatyatya
dt

dy

tyatyaatyatya
dt

dy

tyatyatyaatya
dt

dy

tyatyatyatyaa
dt

dy

 (18) 

 

Для промислової сфери: 



165 
 

       tyatyatyatyaa
dt

dy
51541431321211

1   

 

де 
42413332

43315251232221121115







a
 

Для сфери зайнятості населення: 

 

       tyatyatyaatya
dt

dy
52542432322121

2  . 

 

Для сфери рівня життя населення: 

       tyatyaatyatya
dt

dy
53543433232131

3   

 

де 
636261121135  a  

Для сфери забезпечення продовольством: 

       tyaatyatyatya
dt

dy
54544343242141

4   

 

де 5251121135  a  

Для сфери ПЕК: 

        55454353252151
5 atyatyatyatya

dt

dy
 . 

 

У разі подання енергетичної сфери одним основним 

індикатором, наприклад х11, і урахування коефіцієнтів 

кореляції даного індикатора та індикаторів економічної 

безпеки отримуємо отриману систему рівнянь: 
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55454353252151
5

511444343242141
4

511343433232131
3

511242432322121
2

511141431321211
1

atyatyatyatya
dt

dy

tyxybatyatyatya
dt

dy

tyxybtyaatyatya
dt

dy

tyxybtyatyaatya
dt

dy

tyxybtyatyatyaa
dt

dy

 (19) 

У тому числі, якщо необхідно оцінити вплив не основного 

індикатора енергетичної безпеки, а залежного від нього або 

допоміжного, це можна зробити за допомогою введення 

додаткового коефіцієнта, що розкриває ступінь залежності або 

зв'язки індикаторів енергетичної безпеки між собою  ijij  ,
. 

Узагальнюючи результати виконаного дослідження можна 

зробити наступні висновки: 

1. У трансформаційний період українська держава має 

здійснювати комплекс заходів по виведенню економіки з 

кризи, що і буде гарантією економічної безпеки окремого 

регіону (передусім промислового) і країни в цілому. Під час 

визначення конкретних інструментів і механізмів забезпечення 

економічної безпеки регіону необхідно враховувати загрози з 

найважливіших складових ЕкБ, а саме: з енергетичної, 

екологічної, соціальної, промислової та фінансової безпеки. 

При цьому важливо забезпечити взаємозв'язку між 

компонентами ЕкБ регіону, з урахуванням його специфіки та 

структури економіки: промислового та інфраструктурного 

комплексів. 

2. Загроза ЕкБ промислового регіону – фактор або 

сукупність факторів, що створюють небезпеку економічному 

розвитку території. І як наслідок – на такій території 

спостерігається соціальний регрес, дезінтеграція суспільства, 

необоротне науково-технологічне відставання, зниження 

ресурсного потенціалу. 

3. Однією з основних рушійних сил розвиненого 

суспільства і основою цивілізованих ринкових відносин є 
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енергетичний потенціал суспільства. Регіональна кризова 

енергетична ситуація (наявність загроз ЕнБ) може загрожувати 

економічній безпеці України у наступних випадках: 

– коли дія окремих чинників дестабілізації (або їх 

сукупності) досягає такого ступеня гостроти (або глибини 

подолання порогових рівнів), при якій можуть спостерігатися 

незворотні зміни окремих сфер (або їх сукупності) – 

промислового виробництва, забезпечення продовольством, 

зайнятості і рівня життя населення, конкретного населення, а 

також енергетичного комплексу регіону, що, по-перше, 

враховуючи належність регіону до загальної системи 

державного поділу праці, відображається на енергетиці 

України і вимагає довгострокових і високо витратних зусиль 

Центру; 

– коли ліквідація наслідків подолання порогових рівнів у 

регіоні в короткостроковій перспективі виходить з-під 

контролю на регіональному рівні і стає можливою лише при 

додатковому (понадлімітному) фінансуванні з централізованих 

джерел (державного бюджету). 

4. У розробленої математичної моделі розмірність системи 

рівнянь визначається сукупністю показників розглянутих 

галузей економіки, кожен з яких є функцією змінної, залежної 

як від часу, так і від зміни взаємних зв'язків між галузями. 

Розв’язання зазначеної системи дозволяє знайти для кожної 

галузі економіки свій вираз функції за кількома індикаторами 

(або одному, прийнятому в якості основного), яке визначається 

власними параметрами і повною системою зв'язків з іншими, в 

тому числі з енергетичними. 
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2.5. МОДЕЛІ ВИБОРУ ТА ОЦІНКИ 

МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЇ ДІЇ ІНВЕСТИЦІЙ В 

РЕКРЕАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Реформування національної економіки пов'язане з 

глибокими структурними перетвореннями у всіх сферах 

суспільного життя, трансформацією господарського комплексу 

України, здійсненням ефективної регіональної політики і т.д. 

Не менш важливим завданням залишається пошук 

раціональних методів та способів активізації розвитку тих 

видів діяльності, для котрих існують всі необхідні умови і які 

по своїй соціальній результативності та економічній віддачі 
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можуть скласти гідну конкуренцію традиційним галузям 

господарства. Серед таких своєрідних «точок росту» 

пріоритетне місце займає курортно-рекреаційна сфера [1, 2].  

По своїм рівням прямого і непрямого впливу курортні 

рекреації міцно займають одну з домінуючих позицій в 

загальній інфраструктурі життєвого простору сучасних 

курортних територій. Оцінка економічного впливу курортних 

рекреацій заснована на витратах відпочиваючих, інвестиціях та 

дії мультиплікативного ефекту. Багатьма дослідниками 

визнається той факт, що дія мультиплікативного ефекту 

рекреацій, в порівнянні з дією ефекту інших видів діяльності, 

найзначніша, бо він є початковим каталізатором розвитку 

багатьох галузей [3, 4]. Мультиплікаційний ефект багато в 

чому залежить не тільки від об'єму інвестицій, але і від їх 

інноваційної складової. Крім того, в розвиненій курортній 

економіці сформовані і діють ринкові механізми, які сприяють 

посиленню мультиплікаційного ефекту від інвестицій. 

Структурні зрушення в діяльності курортних рекреацій в 

значній мірі визначаються саме дією механізму 

мультиплікатора.  

Протягом останніх двох десятиліть з'явилося достатньо 

багато робіт, які пов'язані із інвестиційним управлінням 

економічними системами та закономірностями оцінки його 

впровадження в діяльність організації, регіону або країни [5,6]. 

В той же час, більшість представлених підходів заснована на 

західних теоріях, що не враховують основні проблеми, 

пов'язані з практикою українських здравниць. Слід також 

відзначити відсутність дослідницьких проектів на Україні, 

пов’язаних зі створенням та застосуванням моделей управління 

курортно-рекреаційною системою на основі оцінки 

мультиплікативного ефекту [7]. 

Дослідницький проект має своєю метою реалізацію 

системної методології управління стійким розвитком 

підприємств курортно-рекреаційного комплексу, яка базується 

на моделювання інвестиційного процесу та його 

мультиплікативній дії. 

У сучасних умовах функціонування рекреаційної 

економіки, обумовлених такими чинниками, як приватизація і 
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роздержавлення в курортно-рекреаційній сфері, необхідність 

досягнення відповідності між об'ємом пропозиції оздоровчих 

послуг і рівнем попиту населення, посилення конкуренції на 

даному ринку необхідним є дослідження чинників підвищення 

інвестиційної привабливості курортно-рекреаційних 

підприємств, визначення пріоритетних напрямів в створенні 

привабливого інвестиційного клімату, підвищенні їх 

економічного потенціалу. 

Інвестиції виділяються як найважливіший регулятор 

економічної динаміки цього сектору економіки. Ця обставина 

висуває в розряд найбільш гострих теоретичних і практичних 

проблем розробку математичних і інструментальних методів 

моделювання інвестиційного процесу, обґрунтовує їх 

важливість для оцінки перспектив розвитку рекреаційної 

економіки, дозволяє виявити стійкі пропорції, що визначають 

ефекти дії акселератора і мультиплікатора при формалізації 

взаємозв'язків. 

Моделі вибором портфеля проектів при різних схемах 

фінансування. Інвестиційні проекти в курортно-рекреаційній 

сфері (наприклад, проекти будівництва санаторіїв), як правило, 

технологічно між собою не зв'язані. Залежність між ними 

виявляється через загальні фінансові ресурси. Існують різні 

постановки задач фінансування інвестиційних проектів. 

Розглянемо деякі з них, пов'язані з вибором портфеля проектів 

при різних схемах фінансування та урахуванням ризику. 

Розглянемо m  проектів, що задовольняють необхідним 

умовам ефективності (комерційної, бюджетної і економічної). 

Кожен проект представлений в агрегованому вигляді і 

описується трьома показниками – необхідним обсягом 

фінансування 
i

S , тривалістю реалізації 
i

T  та очікуваним 

доходом від проекту i
F . Можливі різні джерела фінансування 

проектів, але нами буде розглянута проблема вибору портфеля 

проектів при використанні двох схем фінансування – за 

рахунок власних коштів і за рахунок кредитів, враховуючи, що 

саме таки задачі частіше всього виникають на практиці.  

Будемо вважати, що A  –  обсяг фінансування з власних 

коштів, S  – загальний обсяг фінансування. Якщо AS  , то 
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різниця AS   фінансується за рахунок кредитів, що природно 

збільшує вартість проекту. Позначимо 
iii

SFE   комерційну 

ефективність проекту. Очевидно, що для всіх проектів, що 

задовольняють необхідним умовам ефективності 0
i

E . 

Нехай Q  – множина проектів (портфель проектів), що 

фінансуються, 



Qi

i
FQF )( - очікуваний дохід від пакету 

проектів, 









AякщоSASS

AякщоSS
SL

),(

,
)(


 – вартість 

фінансових ресурсів з урахуванням відсотків за кредит (  – 

процентна ставка), )()()( QLQFQE   – очікувана комерційна 

ефективність портфеля Q. Завдання полягає у виборі портфеля 

0
Q , що має максимальну ефективність 

max0
)( EQE  . 

Будемо вважати, що 
1

Q  є оптимальне розв’язання задачі 





Qi

i
E max  





Qi

i
AS , 

а 
2

Q  – оптимальне розв’язання задачі 

 



Qi

ii
SE max  





Qi

i
AS .  

Тоді можна стверджувати, що максимальна ефективність 

досягається коли  )(),(max
21max

QEQEE  , а оптимальний 

інвестиційний портфель є  










)()(,

)()(,

122

211

0
QEQякщоEQ

QEQякщоEQ
Q . 

Вищеприведена проблема це відома задача про ранець, яка 

може бути розв’язана методом динамічного програмування. 

Для цього заздалегідь визначаємо множину проектів D , для 

яких 0
ii

SE  . Ці проекти безумовно входять в рішення 

задачі, оскільки додавання будь-якого з них збільшує 2
Q . 

Якщо 



Di

i
AS , то множина D  визначає оптимальне 
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розв’язання проблеми. Дійсно, це рішення є допустимим, а 

додавання будь-якого проекту Dj   зменшує цільову 

функцію. Нехай 



Di

i
ASDS )( . Позначимо через   різницю 

),(DSA   D  – доповнення до множини D , 
iii

ES   , 

i D . Розглянемо задачу в слідуючій постановці: визначити 

множину DD 1  таку, що 





1

max
Di

i
 , 




1Di

i
S  . 

Якщо 
1

D  є оптимальне розв’язання цієї задачі, то 
1

DD  є 

оптимальним рішенням вищеприведенних задач. Цей факт 

достатньо очевидний і виходить з елементарних перетворень 

задач і того , що всі проекти множини D  входять в рішення 

цієї задачі. 

Крім витрат на реалізацію проекту і його ефективності, 

важливої характеристикою є надійність проекту або рівень 

ризику. Під надійністю проекту будемо розуміти вірогідність 

його реалізації в необхідні терміни при виділених ресурсах. 

При такому визначенні передбачається, що витрати на 

реалізацію проекту в задані терміни є випадковими 

величинами, що мають функцію розподілу )(SP . Сенс цієї 

величини в тому, що вона рівна вірогідності реалізації проекту 

при обсязі фінансування S . Знаючи характеристики надійності 

проектів )(
ii

SP  (або ризики )(1)(
iiii

SPSR  ) можна оцінити 

очікуваний дохід як )(*
iii

SPF . Поставимо задачу визначення 

обсягу фінансування проектів так, щоб сумарний очікуваний 

дохід 



m

i
iii

SPFF
1

)(  був максимальним при заданому обсязі 

фінансування S . Складність розв’язання цієї проблеми 

пов'язана з тим, що функції )(
ii

SP  не є вогнутою, отже задача є 

багатоекстремальною. Рішення її досить ефективно можна 

знайти методом динамічного програмування. 

Попередній модельний аналіз передбачав, що ризики 

проекту не залежать від вибраної схеми фінансування. Проте, у 

багатьох випадках вибір схеми фінансування істотно впливає 

на проектний ризик. Особливо така залежність має місце у 
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випадках, коли фінансування здійснюється за рахунок випуску 

коштовних паперів. У таких випадках окрім вибору пакету 

проектів і визначення  фінансування кожного проекту, 

необхідно визначити схему його фінансування. Відмітимо, що 

під схемою фінансування ми розуміємо не лише способи  

коштів на реалізацію проекту, але і пріоритетність 

фінансування об'єктів по цих способах. Розглянемо задачу, 

коли є лише один спосіб фінансування і визначен портфель 

проектів, що фінансуються. Потрібно визначити пріоритетність 

фінансування проектів у випадку браку коштів. Позначимо 

)(SL  – функцію розподілу обсягу фінансових ресурсів, які 

можна використовувати для фінансування проектів, 
i

S  –  

фінансування i-го проекту. Якщо задана пріоритетність 

проектів 
m

iii ,...,,
21

, то вірогідність повного фінансування 

проекту ki  визначається як )(1
1





k

q
ii qk

SLP . Очікуваний дохід 

при цьому дорівнює   
  


m

q

m

k

k

q
iiii qkqq

SLFPF
1 1 1

)](1[ . Задача 

полягає у визначенні перестановки ),...,,(
21 m

iii , такій що 

величина  
 

m

k

k

q
ii qk

SLF
1 1

)(  була мінімальною. Ця задача 

аналогічна задачі мінімізації загубленої вигоди. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі пред'являються 

суттєві вимоги до оцінки реальної економічної ефективності 

проектів разом з порівняльною і абсолютною ефективністю 

конкретного заходу. Встановлення реальної економічної 

ефективності досягається визначенням мультиплікативних 

зв'язків між компонентами мікропоказників в даній 

економічній системі та їх структурними співвідношеннями по 

видах діяльності й структурних утвореннях. Розрахунок 

мультиплікативних співвідношень (мультиплікаторів) 

проводиться за фактичними даними про результати 

функціонування даної економічної системи. 

Для оцінки інвестицій в курортно-рекреаційну сферу з 

урахуванням мультиплікативного ефекту розширемо 

традиційну методику шляхом застосування двох додаткових 
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критеріїв: по–перше, динамічного критерію окупності, що 

припускає динамічне перевищення розміру ефекту ( E ), 

утвореного за рахунок отриманого прибутку і деякої супутньої 

реальної економії витрат та видатків, над капітальними 

вкладеннями ( K ) в даний проект, тобто  E  і K  без 

дисконтування; по-друге, критерію порівняння періоду 

окупності проекту 
K

E
T




1  з фактичним розміром терміну 

окупності капвкладень в курортно-рекреаційній системі T .  

Оцінка реального економічного стану курортно-

рекреаційної системи, як було показано раніше, грунтується на 

застосуванні мультиплікаторів. Прибуток ( P ) є функція 

чинників виробництва (
1

P  – проміжного споживання, 
2

P  – 

споживання капіталу і 
3

P  – фонду праці), в якій витрати під 

впливом попиту формують її розмір: ),,,(
321

VPPPfP  . 

Співвідношення валового доходу )(V  і повних витрат )(R  

R

V
r   характеризує розмір додатково отримуваного прибутку, 

розмір фактичного виробничого ефекту курортних рекреацій. 

Дане співвідношення одночасно є мультиплікатором чинників 

виробництва курортно-рекреаційних продуктів 
r

Mr  . Воно 

легко виводиться, якщо безпосередньо представити прибуток 

як залежність від попиту: VP  , VP , тоді 
r

M

визначиться як )1(1 
r

M , тобто rMV
r
* . 

Мультиплікатор чинників виробництва курортно-рекреаційних 

продуктів завжди існує, оскільки передбачається, що валовий 

дохід завжди більше прибутку і йому не рівний.  

Валовий дохід курортно-рекреаційної сфери 

розподіляється на засоби споживання і заощадження: 

SCV  . Засоби заощадження, утворені за рахунок прибутку 

без урахування добродійних цілей і інших відвернень (на акції, 

цінні папери), переважно спрямовуються на капітальні 

вкладення (автономні інвестиції: SA
PI  ). У загальному 

вигляді розподіл на цілі споживання і заощадження 

формалізується так: CS
PPPPPPRSCV 

321 , 
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де 
C

PPPC 
31

, 
S

PPS 
2

.  

Розмір споживання залежить від поточного попиту на 

продукти курортно-рекреаційного комплексу: VcVfC *)(  , 

де VCc  . Підставивши це значення в загальне рівняння 

зв'язку, отримаємо: IcVV  , тоді 

))](1(1[)]1((1[])1(1[(
Am

IAcKcIcV  , де 

Mc  )1(1  – показник, який є мультиплікатором інвестицій. 

Мультиплікатор інвестицій характеризує швидкість 

інвестиційного обороту. 

При різних складах капітальних вкладень може бути 

отримані декілька різновидів мультиплікаторів. Найбільше 

значення мають: мультиплікатор інвестицій або 

мультиплікатор капвкладень 
k

М , який визначається за повним 

розміром капітальних вкладень; амортизаційний 

мультиплікатор 
a

M , визначуваний за розміром 

амортизаційних відрахувань 
m

A , тобто 
m

AcV )]1(1[  . 

Амортизаційний мультиплікатор характеризує один з 

граничних випадків відтворення – відтворення курортно-

рекреаційної системи в межах розміру власних амортизаційних 

відрахувань. Амортизаційний мультиплікатор представляє 

період відтворення протягом всього терміну служби основних 

засобів, а інвестиційний мультиплікатор характеризує 

коротший термін окупності TM
k

 , на який здатна 

рекреаекономічна система. Мультиплікативне відношення, 

визначуване як співвідношення амортизаційного 

мультиплікатора і мультиплікатора інвестицій 
ka

MMr  , є 

найважливішою характеристикою економічної системи для 

конкретного періоду. Воно однозначно визначає заданий 

розмір автономних інвестицій, сформованих з прибутку 

SmA
PrAI  )1(  і характеризує термін їх окупності за 

рахунок прибутку. 

Як показано вище, прибуток визначиться як різниця 

отриманого валового доходу і сукупних витрат RVP  , а з 

урахуванням мультиплікативних співвідношень дорівнює 

 RMP
r

*)1( . Таким чином, прибуток курортно-
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рекреаційної системи є адитивним ефектом всіх її ланок, 

технологій, складених ресурсів і основних засобів, які були 

використані при наданні курортно-рекреаційних продуктів. 

Будь-яка складова приватних витрат за наявності попиту може 

претендувати на мультиплікативну частину загального ефекту 

у розмірі економії від використання ресурсів виробництва 

продуктів. Мультиплікативні співвідношення легко 

вбудовуються в критерії економічної ефективності та 

дозволяють при оцінці ефективності інвестицій врахувати 

базові співвідношення в реальній економічній системі, в якій і 

реалізуються дані інвестиційні проекти. 

В багатьох методологіях інвестиційної оцінки проектів 

вважається, що ефект утворюється за рахунок дисконтованого 

прибутку. Проте порядок утворення загального ефекту має 

складніший характер. В еволюційні зміни технологій надання 

курортно-рекреаційних продуктів уклинюються інвестиційні 

дії, які одночасно через ринкові механізми рівноваги формують 

ринкове збурення з відповідним йому перехідним процесом. 

Самі еволюційні зміни технологій легко просліджуються по 

динаміці змін виробничого мультиплікатора і сукупних витрат. 

Інвестиційні збурення, що уклинюються, змінюють структуру і 

розміри сукупних витрат, перетворюючи їх, і після зміни 

структури витрат переходять в подальший еволюційний режим 

розвитку. Метаморфоза інвестиційної дії полягає в тому, що 

скорочення сукупних витрат веде до максимальної одноразової 

вигоди і гіршого економічного стану, а збільшення сукупних 

витрат, навпаки, до мінімальної одноразової вигоди і кращого 

економічного стану, що може породжувати видимість прогресу 

при його фактичній відсутності. Саме це спостерігається в 

застійних умовах розвитку, коли витратне інвестування 

видається за ознаки прогресу. Вся річ у тому, що інвестиційні 

дії завжди слід розглядати в контексті інших супутніх 

економічних змін, наприклад в контексті підвищення попиту. 

Тоді скорочення сукупних витрат забезпечує найкращі умови 

для забезпечення економічного зростання, ніж їх збільшення, 

особливо якщо врахувати наявність ринкових умов.  

У динаміці окремі технології надання продуктів в різні 

періоди часу по-різному використовують ресурси, що 
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обумовлює різний динамічний ефект впроваджуваних 

проектів. Саме динамічний ефект якнайповніше характеризує 

фактичну зміну технології в конкретному часовому періоді. 

Динамічний ефект дозволяє в початковий період врахувати 

зміну витрат при переході від однієї технології до іншої та 

врахувати всі динамічні зміни прибутку. Проте він не 

виключає необхідність обліку інших супутніх, але таких, що не 

враховуються «економій». Динамічний ефект для конкретної 

курортно-рекреаційної системи одночасно відрізняється від 

статичного ефекту ще і тим, що він враховує не лише 

видозміну самої технології, але і зміну умов функціонування 

економічної системи, яке відбите в змінах розміру самих 

мультиплікаторів. Динамічний ефект зв’язку статичного 

вигляду RMP
r

)1(   в темпах приросту запишемо як 

)()()()()( RmKmRmKmPm
rr

 . Таким чином, загальний 

розмір прибутку від реалізації інвестиційної технології буде 

включати частини, обумовлені як статичною так і динамічною 

зміною витрат і мультиплікаторів курортно-рекреаційної 

системи. Загальний динамічний ефект з врахуванням дії 

мультиплікаторів може бути розрахований по одному з 

наступних рівнянь 

))())(((
00

tKKtRRP
rr

  

))())(((
00

tKKtRRP
rr

  

))())(((
00

tKKtRRP
rr

  

))())(((
00

tKKtRRP
rr

  

Динамічний ефект в роки приросту загального прибутку 

збільшує, а в роки зменшення — скорочує економічну 

ефективність інвестиційного проекту. 

Висновки. Дослідження в рамках проекту розробки 

системної методології управління стійким розвитком 

підприємств курортно-рекреаційного комплексу дозволили 

отримати наступні результати: 

запропоновано теоретико-методологічний підхід до 

створення моделей управління інвестиціями, які представлені у 

вигляді оптимального портфелю інвестицій, визначені його 

динамічні характеристики, які дозволяють виконувати оцінку 
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його ефективності з урахуванням мультиплікативного ефекту; 

використання мультиплікативного методу показало, що 

інвестиційний ефект, окрім вже відомих особливостей, володіє 

ще двома новими: по-перше, порядок його оцінки залежить від 

умов переходу від старої технології надання курортно-

рекреаційних продуктів до нової і, по-друге, від умов 

відображення (статичне або динамічне) чистого грошового 

потоку. При зменшенні витрат після реалізації інвестиційного 

проекту утворюється додатковий мультиплікативний ефект, 

який у вигляді додаткової економії повинен враховуватися у 

складі чистого грошового потоку ефективності; 

оцінка статичного потоку ефекту найповніше відповідає 

колишнім підходам до використання критеріїв інвестиційної 

оцінки. Наявність мультиплікаторів дозволяє здійснювати 

динамічну оцінку потоку ефекту і особливостей зміни в 

системі, а у ряді випадків дозволяє врахувати і віртуальні зміни 

прибутку, які зазвичай враховуються не в повному обсязі. 

Можливий вибуховий характер прояву ефекту вказує на 

необхідність акумуляції його результатів і відповідного їх 

рівномірного дисконтного покриття в межах терміну окупності 

капіталовкладень. 
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2.6. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ 

МОЖЛИВОСТІ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ 

 

Анотація. Стаття містить інформацію про особливості 

Четвертої промислової революції, її виклики та загрози. 

Досліджено синергетичний ефект від розвитку та взаємодії 

різних галузей, розглянуто зв'язок революційних перетворень з 

інвестиційними можливостями, які вони відкривають 

Ключові слова: інновації, новий тип промислового 

виробництва, кібернетика, синергетичний потенціал 

технологічного розвитку, четверта промислова революція, 

цифрові технології. 

 

Вступ. В останні роки світова економічна спільнота все 

частіше звертається до питання Четвертої промислової 

революції. Всесвітній економічний форум в Давосі визначив у 

2016 році ситуацію в глобальній науково-технічній сфері як 

початок четвертої промислової революції, наслідки якої 

кардинально змінять світ. Ця тема стала однією з основних на 

економічному форумі у Давосі також у 2017 році, засідання 

якої були  присвячені Індустрії 4.0, сучасній епосі інновацій, 

коли передові технології радикально змінюють цілі галузі 

економіки надшвидкими темпами. З’являється абсолютно 

новий тип промислового виробництва, заснований на так 

званих Великих даних та їх аналізі, повній автоматизації 

виробництва, технологіях доповненої реальності, Інтернеті 

речей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про 

неминучість швидкої глобальної промислової революції 

попереджували Е. Тоффлер («Шок майбутнього», «Екоспазм»), 

П. Друкер (Анатомія індустріального суспільства»), 

І. Валлерстайн, Д. Стигліц, Д. Арріго, Д. Ріфкін [1]. 

В основі Четвертої промислової революції лежить 

німецька концепція «Індустрія 4.0», яку вчені, бізнесмени та 

політики визначили як засіб підвищення 

конкурентоспроможності обробної промисловості Німеччини 

через посилену інтеграцію «кіберфізичних систем» в заводські 
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процеси. В наукових публікаціях останніх років досліджуються 

концептуальні основи Третьої та Четвертої промислової 

революції в роботах Б. Данілішина, В. Рябошлика, 

В. Катсонова, П. Каліти, Л. Мельника, Д. Назарова. В той же 

час в значній мірі залишаються недостатньо досліджені 

питання інвестиційних можливостей та синергетичного ефекту 

четвертої промислової революції. 

Мета дослідження. Дослідити вплив Четвертої 

промислової революції на розвиток різних галузей людської 

діяльності та синергетичний ефект від їх взаємодії, визначити 

перспективи та загрози цього над швидкого революційного 

перетворення суспільства та його зв'язок з інвестиційними 

можливостями суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Засновник та президент 

Всесвітнього економічного форуму в Давосі швейцарський 

економіст Клаус Мартин Шваб характеризував Четверту 

промислову революцію як «злиття технологій и стирання 

граней між фізичними, цифровими та біологічними сферами». 

Ідея чергової промислової революції не є новою, багато 

рис Industry 4.0 були передбачені Ніколо Тесла у 1926 році. Він 

зазначив, що «з появою безпровідних систем уся Земля 

перетвориться на один «величезний мозок»…. А коли уся без 

провідна передача буде комерціалізована, то відбудеться 

революція». У 21 сторіччі передбачений Ніколою Тесла 

«величезний мозок» став реальністю, з’явилися кібернетика, 

штучний інтелект, комп’ютери та комп’ютерні мережі, яких 

він не міг передбачити[9]. 

Клаус Шваб у своїй книзі «Четверта промислова 

революція» дає характеристику кожній промисловій революції, 

а саме: 

- перша індустріальна революція відбулася внаслідок 

винаходу парових машин, які дозволили механізувати 

виробництв (кінець 18-го – початок 19-го сторіччя); 

- друга індустріальна революція розпочалася з кінця 19-го 

сторіччя широким використанням електрики, електричних 

двигунів та іншої електротехніки (процес механізації 

виробництва та масове виробництво); 

- третя промислова революція почалася в останні 



181 
 

десятиліття 20-го сторіччя та визначилася широким 

впровадженням електроніки, комп’ютерів, інформаційних 

технологій. Інколи її називають «цифровою», яка сприяє 

автоматизації виробництва та інших сфер економічної 

діяльності; 

- четверта індустріальна революція розгортається на 

наших очах. Дехто вважає її продовженням «цифрової 

революції», новим її етапом. Але, за думкою Клауса Шваба, 

якісною відмінністю четвертої революції від третьої є 

синергетичний ефект, який виникає від злиття різних 

технологій: комп’ютерних, інформаційних, нанотехнологій, 

біотехнологій, тощо. 

За думкою багатьох економістів, соціологів та футурологів 

Четверта промислова революція, буде не тільки і не стільки 

«індустріальною», але торкнеться усіх сторін людського життя. 

Це обумовлено хвилею відкриттів, які дають можливості 

встановлення зв’язків: роботи, дрони, «розумні міста», 

штучний інтелект, дослідження головного мозку. 

Передбачається, що ці кіберфізични системи будуть 

об’єднуватися в одну мережу, зв’язуватися одне з одним в 

режимі реального часу, самоналаштовуватися та навчатися 

новим моделям поведінки. Вони зможуть взаємодіяти з 

товарами, що виробляються та, при необхідності, адаптуватися 

до нових потреб споживача. 

Четверта промислова революція змусить автоматизоване 

обладнання взаємодіяти без будь-якого впливу людини. 

Наприклад, на заводі Siemens працює більше тисячі робітників, 

основне завдання яких – моніторити машини та комп’ютери[8]. 

По суті мова іде про створення глобальних виробничих систем, 

які є самоорганізованими. Вони повинні бути надгнучкими та 

реалізувати синергетичний потенціал технологічного розвитку. 

Створення таких «розумних виробництв», розвиток технології 

3D-принтінга потребує нових матеріалів, нових технологій, 

нових засобів праці. Окрім цього необхідним буде визначення 

загальних платформ та мов, на яких зможуть вільно 

спілкуватися машини різних корпорацій, розробка нових 

заходів кібербезпеки, нових форм організації виробництва та 

нових методів управління виробництвом. Тобто, наслідки 
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таких технологічних інновацій торкнуться практично усіх 

галузей суспільного життя: науки, виробництва, соціальної 

сфери, політичного життя. 

Причому наслідки можуть бути не тільки позитивними, 

але й негативними, а також небезпечними для людини та 

людської цивілізації: по-перше, широке впровадження роботів 

може привести до витіснення людини з сфери виробництва та 

інших секторів економіки; по-друге, роботи можуть почати 

управляти людьми; по-третє, людина внаслідок поєднання з 

роботом може перетворитися в кіборга, тобто відбудеться 

зникнення homo sapiens (антропологічні наслідки). 

За оцінками економістів Оксфордського університету, на 

протязі 20 років половину сьогоднішніх робочих місць займуть 

машинні технології. В 19-20 століттях впровадження нової 

техніки дозволяло підвищити продуктивність праці та 

вивільнити робочі місця, але одночасно виникали нові галузі та 

виробництва, які створювали нові робочі місця. За рахунок 

такого компенсуючого ефекту була можливість підтримувати 

рівень зайнятості на відносно соціально безпечному рівні. На 

жаль, Четверта промислова революція такого ефекту не 

передбачає, прогнозований наступ роботів в усіх сферах 

людського життя: виробництві, торгівлі, побутових послуг, 

транспорту, банківській діяльності. Навіть у сфері державного 

управління передбачається, що з впровадженням 

«електронного уряду» владні структури можуть стати 

безлюдними. «Незамінних професій у світі стає все менше. 

Наприклад у Китаї створений робот, якого навчили писати 

прості замітки в ЗМІ, В Японії створений робот – 

домогосподарка [3]. 

Цікаво, що багато з того, що Клаус Шваб відносить до 

Четвертої промислової революції, було передбачено та описано 

письменниками – фантастами минулого (Едгаром По, Жуль 

Верном, Гербертом Уелсом та іншими [3]. 

Характерною рисою усіх чотирьох промислових 

революцій є постійне зростання ролі систем автоматизації та 

управління. В роботі [9] автор виділяє три основні складові, 

значення яких трансформуються при переході від однієї до 

іншої революції. Вони базуються на досягненнях 
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фундаментальної та прикладної науки. Першою складовою 

вважають сировину та джерела й способи передачі енергії, 

другою – технології, а третьою – організація виробництва та 

управління. 

Під час першої промислової революції основною 

сировиною були вугілля та залізо, головною технологією – пар 

та перетворення теплової енергії в механічну. Механізація в 

той час була відсутня. Під час другої промислової революції 

з’явилася електрика та конвеєрне виробництво, відкрилися 

можливості для наукової організації праці. З’явилися роботи по 

теорії автоматичного управління й, як наслідок, наприкінці 40-

х років 20-го століття виникла кібернетика – науковий напрям, 

що спеціалізується на управлінні. В шестидесяті роки з появою 

комп’ютерів системи технологічного та організаційного 

управління стали ще більш значущими. З’явилися такі 

технології, існування яких без автоматизації неможливе. Тобто 

протягом двох сторіч йшло безперервне вдосконалення систем 

автоматизації.  

Відмінністю Четвертої промислової революції від 

попередніх є її кількісний характер. Сенсорна революція 

почалася з датчиків RFID, комп’ютерні мережі, збір та 

накопичення медійних даних та інші технології надали 

можливість системам управління отримувати практично будь-

які відомості про навколишній світ. Цих даних стало так 

багато, що їх почали називати Великими даними, про які у 

2000 роках почали говорити як про «нову нафту» [9]. 

Аналітики стверджують, що в перспективі дані займуть більш 

високе положення в економіці ніж вуглеводороди. Самі собою 

дані цінності не мають, а додана вартість отримується шляхом 

їх аналізу для появи інформації, що є корисною для людини. 

Основними завданнями спеціалістів категорії data scientist 

вважають: перетворення вихідних даних в форму придатну для 

аналізу; безпосередній аналіз та інтерпретація даних; 

використання даних на практиці. 

Відмінністю даних від природної сировини є те, що їх 

кількість при використанні не зменшується, а навпаки – 

збільшується, що є якісно новою властивістю. Четверта 

промислова революція позиціонується як масове впровадження 
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роботизації та цифрових технологій управління, що дозволить 

знизити залежність промисловості від вартості робочої сили та 

дасть додатковий імпульс локалізації реального сектора 

виробництва. Фактично вона є глобалізацією та 

універсалізацією принципів «розподіленого» виробництва та 

доступу до фінансів. З погляду стратегічного ефекту, розвиток 

«цифрової економіки та четвертої промислової революції не є 

взаємодоповнюючими, а більш взаємноконкуруючими 

моделями подальшого розвитку глобальної економіки. 

Особливо це стосується моделей перерозподілу «інвестиційної 

ренти»: 

- в «цифровій економіці» ключовим видом виробництва 

стає можливість генерації «ренти з інвестиційного повітря» 

- в Четвертій промисловій революції джерелом 

інвестиційної ренти залишаються реальні ресурси та 

виробництва. 

По суті в глобальному аспекті «революційними» можливо 

визнати тільки: нову глобальну логістику та нові технології 

глобальних фінансів. «Революційне» значення на практиці має 

питання про кардинальну перебудову фінансових комунікацій 

та фінансово-інвестиційних відносин в сучасній економіці. 

Безумовно, що на початковому етапі потрібні значні 

інвестиційні ресурси для технологічного оновлення існуючих 

активів та для вирішення соціальних питань, які в зв’язку з цим 

виникають. За даними роботи [9] перші 5 років можуть бути 

інвестиційно прийнятними, хоча й соціально небезпечним, 

особливо у розвинутих країнах індустріального світу, де 

зберігаються індустріальна структура суспільства та відносно 

високий рівень життя. Протягом 5-7 років економісти 

прогнозують ризик утворення «пузиря», при наявності якого 

навіть ті ресурси, що вилучаються з фінансових спекуляцій не 

зможуть знайти економічно обґрунтованих активів для 

інвестування.  

Ключовим моментом Четвертої промислової революції 

повинна стати не модернізація діючого обладнання, а 

географічне кадастрування технологічних процесів та 

масштабування виробництва в залежності від розміру та 

динаміки ринків. Тоді основою стає не ефективність 
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фінансово-інвестиццйної діяльності, а адаптивність, тобто 

можливість швидко адаптуватися до доступних ринків, що 

швидко змінюються якісно та кількісно. Таким чином, 

змінюються підходи до перерозподілу технологічної та 

логістичної ренти, а також практичне планування інвестицій. 

Пріоритетними напрямками інвестиційних потоків можуть 

стати: 

- базові технологічні рішення, технологічна рента з 

яких буде утримуватися саме на рівні базових технологій; 

- географічна мобільність активів, перехід до 

компактних безлюдних виробництв та «лего-збирання», коли 

основним інвестиційним об’єктом стане інжиніринг та 

адаптація виробництва під потреби регіонів; 

- людський капітал, стосовно організації соціально – 

виробничого простору. 

Особливістю технологічного розвитку у 21-му сторіччі є 

те, що стрімкий прогрес відбувається не в якій-небудь одній 

галузі науки та техніки, а являє собою конвергенцію та 

гібридно-технологічну кластеризацію практично з усіх 

напрямків науково-технічного та технологічного розвитку. При 

цьому знімаються обмеження на доступ до інвестиційних 

ресурсів, різко підвищується «зв’язаність» технологічних та 

операційних процесів, що досягається за рахунок широкого 

використання технологій «блок-чейн». Фабрично – 

індустріальна модель втрачає переваги масштабу, який був 

одним з ключових у минулому сторіччі. Ці особливості дають 

можливість зробити висновок, що справа не в промисловості, а 

в фінансовому та логістичному забезпеченні. Більше того, 

виникає можливість повного відриву управляючої ланки від 

активів, з використанням інжинірингу, аутсорсингу. Також 

зміниться поняття «власність», наскільки в принципі можливі 

інвестиції у власність, реальний бенефіціар якої існує лише у 

«дисперсному вигляді» в мережі «блок–чейн». Виникає 

питання: чи можливо інвестувати в таку власність ресурси, які 

є ліквідними за межами віртуальних фінансів?  

Першими кроками до нової промислової революції 

вважають[8] облачні технології, розвиток способів збору та 

аналізу даних Big Data, біотехнології, безпілотні автомобілі й 
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медицина, побудована на 3D-друкуванні. В світі фінансів це – 

криптовалюты Bitcoin та технології Blockchain[8]. 

В сучасних умовах під впливом Четвертої промислової 

революції в більшості країн світу та євразійського 

економічного простору відбувається формування глобальної 

електронної нейрон-мереживної економіки. Одним з питань 

розгляду якого є синергетично – інтеграційний ефект від 

переборення неоднорідності соціально-економічного розвитку 

та цифрової нерівності в умовах трансформаційного переходу 

від індустріально-ринкової до інформаційно-мереживної 

економіки. 

В роботі [10] Євразійський економічний союз 

представлений як самоорганізована структура, інформаційний 

простір якої, що містить кластери інформаційних систем, являє 

собою елемент конвергенції з іншими галузями технологічного 

розвитку, які лежать в основі шостого технологічного укладу, 

ядром якого є NBIC-конвергенция (рис.1). Таким чином, 

результатом переходу інформаційного простору Євразійського 

економічного союзу до шостого технологічного укладу буде 

інформаційний простір NBIC. 

 
Рис. 1. Місце інформаційного простору в моделі конвергенції 

технологій [10] 
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Тобто, процес такого переходу буде процесом інтеграції 

інформаційного простору нано- (ІПN ), біо- (ІПB), інфо- (ІПI) та 

когні-(ІПc) сфер, що характеризуються синергетичним 

взаємопроникненням даних інформаційного простору між 

собою. Цей факт взаємодії є кардинальною відміннісю від 

стандартної інтеграції інформаційних просторів (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Інтеграція информаційних просторів NBIC [10]) 

 

Згідно з роботою [12] ефект від такої інтеграції буде 

складати: ІПN + ІП = ЕІП N, ІПB + ІП = Е ІП B, ІПI + ІП = ЕІП I, 

ІПC + ІП = ЕІП C,  

де ЕІП N – ефект від інтеграції ІПN з ІП, 

 ЕІП B– ефект від інтеграції ІПВз ІП, 

 Е ІП C – еффект від інтеграції ІПC з ІП.  

В процесі конвергенції інформаційні простори ІПN , ІПB,ІПI 

та ІПC будуть інтегруватися не тільки з інформаційним 

простором Євразійського економічного союзу, але й між 

собою. На рис 3 така інтеграція показана суцільною лінією 

 
Рис. 3. Конвергенція інформаційних просторів NBIC [10] 

 

Додаткові зв’язки, що виникають в процесі інтеграції, 

враховуються при розрахунку ефекту таким чином, що 

 ЕІП N + ЕІП B + ЕІП I  + Е ІП C< Е ІП NBIC 
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Тобто це можно характеризувати як синергію конвергенції 

інформаційних просторів NBIC. 

Особливістю сучасного етапу інтеграції є не тільки 

синергетичний інтеграційний ефект, але й посилення 

неоднорідності соціально-економічного розвитку, збільшення 

інформаційної нерівності в розвинутих країнах та країнах, що 

розвиваються.  Інформаційною нерівністю є нерівність в 

доступі громадян, фірм, регіонів, країн до інформаційних 

ресурсів, до інформаційно-комунікаційних технологій які є 

найважливішим ресурсом інноваційного розвитку економічних 

систем. Наслідком такої нерівності є посилення економічної, 

соціальної, культурної нерівності що, в свою чергу, впливає на 

стійкість та динаміку економічного розвитку та темпи 

економічного зростання. Запізнення в організації 

технологічного та інформаційного перевороту відсуне багато 

держав на обочину науково-технічного прогресу. Національна 

економіка країн-аутсайдерів не зможе піднятися до рівня 

високих технологічних укладів. Тому в умовах наближення 

Четвертої промислової революції важливим є питання про 

місце кожної країни в планетарному господарстві. 

В Україні на сьогодня сформувалася деструктивна модель 

економіки. оскільки вона стала сировинним придатком 

світового ринку, який експортує напівфабрикати, сировину та 

продукцію з низькою часткою доданої вартості. Як наслідок – 

високий ступінь деіндустріалізації економіки України, високі 

валютні ризики та гостра чутливість платіжного балансу країни 

до кон'юнктури міжнародних сировинних ринків. Якщо нічого 

не змінювати, то Україна матиме експортно-сировинний тип 

розвитку економіки. Тенденції третьої та четвертої 

промислових революцій, вказують на те, що найбільш передові 

з розвинених країн поступово рухаються до нової економіки у 

якій на першорядні ролі вийдуть якісні економічні показники. 

Тому Україні потрібно орієнтуватися на якісну трансформацію 

національної економіки.  

Український вчений Б. Данілішин пропонує звернути увагу 

на такі основоположні цілі: перехід від моделі рентної 

економіки, заснованої на експорті з України сировини та 

напівфабрикатів, до сучасної високотехнологічної економіки, 
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яка базується на інноваціях і знаннях; забезпечення швидких 

темпів зростання економіки на основі розвитку інноваційно-

орієнтованих секторів народного господарства України. 

Перед початком Всесвітнього економічного форуму в 

Давосі був опублікований рейтинг інноваційних економік 

світу. У порівнянні з 2017 роком, Україна опустилася в цьому 

рейтингу з 42-го на 46-е місце. А під час проведення 

Давоського форуму був опублікований звіт «Готовність до 

майбутнього виробництва – 2018», в якому дана оцінка 

готовності держав до нової індустріальної революції. У ньому 

наша країна була рейтингована на 74-му місці зі 100 

учасників[2]. ВВП України (за паритетом купівельної 

спроможності) за 25 років зріс всього лише на 6,3%. У той час, 

як у сформованих протягом останніх трьох чвертей століття 

темпах економічного зростання в країнах Заходу обсяг 

економіки подвоюється кожні 25 років (плюс-мінус 5 років). 

В той час, коли третя та четверта революції розкручують 

«колесо інновацій», в нашій країні відбувається консервація 

технологічної відсталості економіки. В структурі економіки 

України домінують великі підприємства в галузях енергетики, 

чорної металургії, хімічної промисловості та сільського 

господарства, які використовують своє монопольне становище 

і не зацікавлені в системному інноваційному удосконаленні. У 

звіті «Готовність до майбутнього виробництва 2018»найбільш 

висока оцінка дана «людському капіталу» України – 34-е 

місце. А найнижча – привабливості нашої країни для 

талановитих фахівців, 90-е місце (з 100 рейтингованих країн). 

Тобто Україні, як державі,необхідно забезпечити відповідні 

умови для реалізації наукового, технічного та творчого 

потенціалу перспективним молодим вченим, що дозволить 

країні рухатися вгору у рейтингу інноваційних економік світу. 

Висновки. Аналіз проблем Четвертої промислової 

революції, її перспектив та загроз приводить до висновку, що 

для отримання синергетичного ефекту на базі конвергенції 

наукових досягнень, кластерної гібридизації технологій, 

зменшення технологічних розривів в ланцюжках створення 

інновацій та безперервного реінжинірингу виробничих систем 

необхідна розробка стратегії технологічного розвитку України, 
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в якій значною мірою повинна бути передбачена державна 

підтримка інноваційних пріоритетів та комплексного розвитку 

галузей. 
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2.7. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

 

Для успешной конкурирующей деятельности компании на 

современном рынке необходимо использовать инновации как 

виде новых технологий, так и виде новых методов работы. При 

создании новых продуктов необходимо оценивать их 

жизненный цикл и моделировать их успешное продвижение на 

существующем рынке. Вопросы стратегии фирмы с целью 

завоевания рынка зависят от многих факторов: ценовая 

политика, платежеспособность потенциальных пользователей, 

деятельность конкурентов, региональные условия, реклама и 

др.  

Актуальность выбранного направления исследования 

состоит в том, что инновации являются основным критерием 

конкурентной борьбы на рынке и построенные модели 

позволяют прогнозировать распространение продукта в 

зависимости от социально-экономических факторов. 

Полученные прогнозы позволяют осуществлять взвешенную 

стратегию оптимального развития фирмы и определить 

эмерджентные свойства при распространении инновационного 

продукта. 

Под процессом распространения инноваций 

подразумевается диффузионный процесс. Термин « диффузия 

инноваций» впервые предложил Rogers E. M. (1962). Он 

предложил разделять всех участников рынка на пять 

категорий:  инноваторы (Innovetors)-2,5%; ранние 

последователи (Early  Adopters)-13,5%; раннее большинство 

(Early Majority)-34%; позднее большинство(Late Majority)-34%; 

отстающие (Laggards)-16%. Данная градация соответствует 

нормальному закону распределения и не зависит от 

продуктовой категории. Развитие диффузии инноваций было 

отражено в работе Bass F.M.(1969). Он рассмотрел 

математическую модель распространения нового продукта:  

          )]())[((
)(

)( tNmtN
m

q
p

dt

tdN
tn  ,              (1)  

где N(t) – общее число потребителей, приобретенных продукт к 
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моменту времени t; 
dt

dN
- число новых покупателей продукта в 

момент t; m- потенциал рынка; p- коэффициент инновации; q- 

коэффициент иммитации. Данное соотношение является 

основой для создания других моделей, учитывающих внешние 

факторы, влияющие на продвижение инновационного 

продукта.  

Решение уравнения (1) имеет вид: 
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Переход от непрерывной модели к дискретной можно 

осуществлять несколькими способами. Bass (1969) предлагает 

рассмотреть регрессионную модель в виде: 

tttttttt
cNbNaNmN

m

q
NmpX  



2

11111
)()( , 

где mqcpqbpma /;;  ; предполагается, что 

параметр t  является независимым со средним значением 

равным нулю и имеющий дисперсию 2 . 

Распределение величин mqp ,,  от параметров cba ,, имеет 

следующий вид: 

)2/(])4([;; 2/12 cacbbmcmq
m

a
p  . 

Ограничения модели Басса. 

 создавалась для реально новых категорий продуктов; 

 бинарная структура принятия решения о покупке; 

 в модель не включались повторные покупки; 

 не учитывались изменение параметров p и q во времени 

и под воздействием внешней среды; 
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 агрегированные данные продаж не связаны с  

индивидуальным потребительским поведением; 

 не учитывалось появление замещающих продуктовых 

категорий. 

Дальнейшее усовершенствование моделей, с учетом 

экономико-социальных факторов, влияющих на процесс 

распространения инновационного продукта привело к 

созданию Generalized Bass model (GBM) и ее модификаций.  

Bass et al. (1994) включил в модель фактор цены и расходы 

на рекламу в виде: 

]1)][([)()]([
)(1

)(
2211
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tx  и )(
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tx  маркетингове переменные. 

Функцию x(t) можно представить в виде: 

1211
/Pr/Pr1)(
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где x(t) отражает текущие маркетинговые переменные цены 

(Pr) и расходов на рекламу (А) в некоторое время t : 
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Общее число принявших инновацию описывается 

соотношением: 





























t

t

dttxqp
p

q

dttxqp

mtmFtN

0

0

))()(exp(1

))()(exp(1

)()( . 

Можно рассмотреть модель Басса с помощью включения в 

нее только фактора цены: 

))(exp()]([
)(1

)(
tPtqFp

tF

tf



, 

где P(t) – индекс цены (P(0)=1). 

В качестве примера рассмотрим процесс распространения 

инновационного продукта на временном интервале ],[
0

Tt . 

Будем находить итоговые характеристик модели GBM в 

зависимости от влияния внешних возмущений (цена). 

Рассмотрим несколько вариантов.  
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Вариант А.  

Необходимо спрогнозировать покупательную способность 

инновационного продукта при известных продажах на 

некотором историческом периоде ],[
0 I

tt  )( Tt
I

 . В этом 

случае параметры модели Басса p,q,m находятся классическим 

способом, а внешнее возмущение представим в виде функции 

цены: 

]exp[**)(
0

tСPRСtx   , 

где  ,
0

- параметры цены; )exp( TС
T

 - масштабный 

коэффициент. 

Вариант B. 

Рассмотрим процесс прогнозирования распространения 

совершенно нового инновационного продукта на временном 

интервале ],[
0

Tt . Для расчета параметров модели Басса p,q 

необходимо спрогнозировать время пика продаж продукта T*
 

частоту суммарных продаж к этому времени mmf /**  .  

Для получения количества пиковых продаж в момент T*
, 

необходимо оценить общий рынок.  

Численные результаты. 

Рассмотрим прогноз продаж рынка персональных 

компьютеров (Unit sales to global PC market) 2017-2020 гг. 

Имеем исторические данные за период 1981-2016 гг.  

Во всех вариантах расчета положим 
2

0

1


 

T
; Т=2020. 

Вариант A. 

Для расчета будем использовать значения исторического 

пери ода [1981, 2005]. Найдем параметры модели Басса: 

p=0.001057; q=0.178831; m=6628.267 млн шт. Рассчитаем 

показатель прибыльности продаж продукта на исследуемом 

периоде в виде выручки, поступающей от реализации 

продукции в виде:  

PRnVC *  . 

На рис.1 показано распространение инновационного 

продукта, а также изменение его цены, на промежутке 

[1981,2020]. 
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Рис. 1 Распространение продукта 0001.0;2.10   : 

(VC=5330) 

 

Вариант B. 

Введем в рассмотрение следующие характеристики рынка 

продаж: T*
=2012; f=0.499; m=7200. Параметры модели Басса 

имеют вид: p=0.000388; q=0.193819.  

На рис.2 представлено распространение инновационного 

продукта для различных инновационных моделей.  

 
Рис.2 Распространение продаж компьютеров ( 0001.0 ) 
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Выводы. Результаты исследований показывают, что 

уменьшение цены товара приводит к уменьшению срока пика 

продаж и увеличению количества пиковых продаж. Ценовая 

политика предприятия зависит от многих факторов: 

покупательная способность потребителей; активность 

конкурентов на рынке; наличие бренда; реклама и др. В данной 

работе анализируется влияние ценового фактора на 

продвижение продукта. Предложенные модели хорошо 

описывают данные на историческом периоде и дают 

возможность оценить будущие продажи. На основании 

полученных результатов можно сделать вывод, что 

применения модели Басса позволяет прогнозировать 

продвижение продукта на рынке. В зависимости от функции 

внешнего воздействия получаем модели распространения 

инновационного продукта. Вид внешней функции является 

дискуссионным в плане ее структуры и функциональной 

зависимости между ее компонентами. Характер этого 

воздействия определяется также его доступными числовыми 

характеристиками. Рассматривая различные модели, можно 

получить обобщенную характеристику показателя будущих 

продаж.  
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2.8. СУЩНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 

КРИЗИСА НА УРОВНЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОЛЬШЕ 

 

Единицы местного самоуправления среди множества 

установленных законом заданий решают также задачи, 

связанные с обеспечением непрерывности и неаварийности 

всех экономических и социальных процессов, а также 

разрешением различных кризисных ситуаций. Создание 

местными органами основных условий для защиты от 

потенциальных и реальных угроз, связанных с возникновением 

стихийных бедствий и другими событиями, вызванными 

природными силами или деятельностью человека, а также в 

результате ведения боевых действий является одним из 

фундаментальных основ двойственности функций местного 

самоуправления. Проблемы управления в кризисных ситуациях 

в основном сосредоточены на самоуправлении повята и гмины. 

Именно на этих уровнях самоуправления происходит основной 

процесс управления кризисом, начиная от оценки рисков и 

заканчивая восстановлением разрушенной социально-

экономической инфраструктуры. 

Чаще всего кризисная ситуация связана с дестабилизацией 

экономической жизни, неопределенностью и социальной 

напряженностью, созданием угрозы территориальной 

целостности страны, жизни, здоровья, утраты собственности, 

культурного наследия, окружающей среды либо элементов 

критической инфраструктуры [7]. 

Понятие кризисной ситуации можно интерпритировать 

также как ситуацию, вызванную какой-либо угрозой и 

ведущую к долговременному и значительному ухудшению 

функционирования общества и государства. Данная ситуация 

характеризуется эскалацией угрозы, утратой контроля 

ответственных органов общественного порядка и охраны 

государства над последствиями кризисной ситуации, вызывая 

отрицательные экономические последствия [1].  

Среди определений кризисного управления заслуживает 

внимания подход, описывающий кризисное управление как 

всевозможные системные решения в области защиты 
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населения, осуществляемые государственными органами всех 

уровней в сотрудничестве со специализированными 

организациями и учреждениями для предотвращения сложных, 

тяжелых и опасных для жизни, здоровья, имущества людей, 

окружающей среды и инфраструктуры явлений; подготовка 

системы реагирования, а в случае появления чрезвычайных 

ситуаций, мобилизация и контроль за их выполнением (система 

реагирования) способствующие минимализации потерь и 

обеспечивающие приемлемый уровнь безопасности, а также 

воссоздание общественных структур после произошедшей 

катастрофы и стихийного бедствия [4]. Это связано с 

различными видами деятельности, которые противостоят 

стихийным бедствиям. Стихийное бедствие означает 

природную катастрофу или техническую аварию, последствия 

которой угрожают жизни или здоровью большого числа людей, 

значительной части собственности или окружающей среды на 

больших территориях, а помощь и защита могут быть 

эффективны исключительно за счет чрезвычайных мер в 

кооперации между различными органами и государственными 

структурами.  

В свою очередь, природная катастрофа понимается как 

событие, связанное с силами природы, в частности с молниями, 

сейсмическими катаклизмами, сильными ветрами, 

интенсивными атмосферными осадками, экстремальными 

температурами, появление оползней, пожаров, засух, 

наводнений, ледовых явлений на реках, на море, озерах и 

водохранилищах, массового появления вредителей и болезней 

растений или животных или инфекционных заболеваний людей 

либо других элементов катастроф. 

Техническая авария – это внезапный, непредвиденный 

сбой либо разрушение здания, технического устройства или 

системы технических устройств, вызывающий остановку в их 

использовании или потерю их свойств. Следует подчеркнуть, 

что стихийное бедствие или техническая авария могут также 

быть вызванны террористической деятельностью [2].  

Действующие в Польше правила регулирования кризисных 

ситуаций соответствуют требованиям Европейского Союза, а 

принятая система управления кризисом была создана в 
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соответствии с Законом о преодолении кризисов 26 апреля 

2007 года. Согласно правовому определению эта деятельность 

состоит из четырех этапов: предупреждение, подготовка, 

реагирование и реконструкциа. Суть второго этапа – 

планирование кризисных ситуаций, носит название 

гражданское планирование. В связи с выполнением одной из 

задач в этой области, т. е. обязательства разрабатывать 

документы планирования органами управления кризисными 

ситуациями на различных уровнях территориального 

самоуправления, отдельные элементы процесса управления 

рисками, включая оценку рисков, были отданы существующей 

системе управления кризисом. В соответствии с их 

компетенциями задачи, связанные с планированием, стоят 

перед органами местных самоуправлений – повятами и 

гминами. В местной системе управления безопасностью 

программы местного самоуправления выполняют 

координационную и информационную функцию. Благодаря 

расположению на территории повята услуг, инспекции и 

охраны, которые подчиняются старосте повята, именно повят 

считается первым и основным исполнительным уровнем 

реагирования на возникающие кризисные ситуации. Орган, 

компетентный в вопросах кризисного управления на 

территории повята является староста в качестве председателя 

управления повятом, кроме того, во время стихийных бедствий 

действиями, осуществляемыми в целях предотвращения 

последствий стихийного бедствия или их устранения, 

управляет староста – если чрезвычайное положение введено в 

более чем одной гмине, входящей в состав повята. 

Задачи старосты в вопросах кризисного управления 

включают, в первую очередь, управление мониторингом, 

планирование, реагирование и устранение последствий угроз в 

повяте и выполнение задач в области гражданского 

планирования. В Повяте создаются Центры управления 

кризисом, которые обеспечивают поток информации для целей 

управления кризисом.  

Староста определяет организацию, место и режим работы 

Центра Управления Кризисной ситуацией, в том числе 

круглосуточное оповещение членов команды по управлению 
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кризисными ситуациями и способ обеспечения 

круглосуточного распространения информации в кризисных 

ситуациях. Гражданское планирование должно способствовать 

обеспечению надлежащего уровеня подготовки к действиям в 

кризисных ситуациях со стороны административных органов 

самоуправления. Гражданское планирование – это 

совокупность организационных мероприятий, состоящих в 

разработке планов реагирования на кризисы и программ, 

направленных на оптимальное использование сил и ресурсов в 

кризисных ситуациях, а также во время чрезвычайных 

ситуаций и во время войны. Реализация задач в области 

гражданского планирования на уровне старосты включает в 

себя следующие группы видов деятельности: 

 подготовка и представление воеводе для утверждения 

плана управления кризисом, 

 реализация поручений по планам управления 

кризисом, 

 выдача рекомендаций властям гмины и поручений 

относительно гминного плана управления кризисом, 

 утверждение гминного плана управления кризисом. 

Повяты создают, прежде всего, комплексные программы, 

охватывающие анализ локальных угроз безопасности, 

прогнозы, касающиеся ситуации безопасности в будущем, 

указывают и продвигают необходимые направления повятовых 

служб, связанных с прогнозированием и оценкой рисков, 

которые могут иметь место в данной административной 

единице, что может привести к ситуации кризиса. Поэтому 

задачи гражданского планирования включают проблемы, 

связанные с сбором и обработкой информации о возможном 

использовании сил и ресурсов в кризисных ситуациях, в 

чрезвычайных ситуациях и во время войны, разработке 

процедур для решения чрезвычайных ситуаций, а также в 

подготовке планов реагирования на кризисные ситуации. 

Подавляющее большинство кризисных событий 

рассматривается как возникновение чрезвычайной ситуации, 

хотя к таким ситуациям не относятся ежедневные аварии, 

характеризующиеся высокой вероятностью и малыми 

потерями (автомобильные аварии, пожары и т. д.), а также 
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имеющие местный характер (например, повреждение 

локальной электрической сети). 

Среди документов по планированию, охватывающих 

оценку риска угроз, приводящих к возникновению кризисной 

ситуации, подготовка которых также является обязанностью 

повятского самоуправления, в соответствии с уставными 

положениями, Рапорт о национальной угрозе безопасности [5] 

играет ведущую роль. Благодаря своему стратегическому 

характеру он составляет основу процесса гражданского 

планирования. Выводы вытекающие из Рапорта, которые 

являются частью Национального плана управления кризисом, 

должны быть включены в планы управления кризисом на 

более низких уровнях, включая отдельные повяты. Таким 

образом, Рапорт является выходящим документом для 

планирования кризисов. Суть оценки кризисной ситуации 

заключается в том, чтобы определить наиболее вероятный 

способ либонесколько способов действий для преодоления 

ситуации. Если это невозможно, следует стремиться 

определить наиболее опасный вариант для развития данной 

кризисной ситуации. 

Описание параметров опасности и возможных 

последствий их появления в форме описательной или форме 

талицы считается очень важным для процесса планирования 

Рапорт позволяет сосредоточить внимание исполнителям на 

местном уровне на подготовке к реагированию на самые 

важные угрозы в соответствии с оценкой вероятности их 

возникновения, а также с серьезностью воздействия на 

население и инфраструктуру при появлению дефицита сил и 

ресурсов [6].   

Оценка риска угроз, которые могут вызвать кризисную 

ситуацию, описывается с использованием матрицы риска,  

представляющей собой графический метод оценки уровня 

риска с использованием двухмерной матрицы, в которой одной 

переменной является вероятность угрозы, а другой – 

последствия этой угрозы. Оценка вероятности и последствий 

угроз может быть проведена в масштабе трех, пяти или семи 

уровней. После оценки параметров риска определяется уровень 

риска (чаще всего по пятибалльной шкале, как минимальный, 
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малый, средний, большой и экстремальный). В Отчете об 

угрозах национальной безопасности выявлено и 

проанализировано около 50 угроз, 18 из них были включены в 

Национальный план управления кризисом, который является 

основой для создания местных планов управления кризисом. Это: 

• наводнения, 

• эпидемии, 

• химическое загрязнение, 

• сбои в поставках электроэнергии, 

• сбои в поставках жидкого топлива, 

• сбои в поставках газа, 

• сильные морозы и сильные снегопады, 

• ураганы, 

• пожары, 

• зпидемии связанные с болезнью животных, 

• болезни растений на значительных территориях, 

• строительные катастрофы, 

• оползни, 

• засухи, 

• радиационные события, 

• социальные протесты, 

• террористические угрозы, 

• кибертерроризм. 

Отправной точкой для оценки риска является указание, какая 

область социально-экономической деятельности может быть 

подвержена неблагоприятным явлениям, вызывающим 

кризисные явления, каков их характер и масштаб. Для каждой 

угрозы показаны возможные сценарии (от 2 до 3) вместе с их 

подробным описанием. Описание должно содержать 

потенциальные места возникновения и возможные причины. 

Далее для каждого сценария анализируются эффекты для 

населения, экономики, собственности, инфраструктуры и 

окружающей среды. Для каждой из этих категорий указаны как 

прямые эффекты (ощутимые сразу), так и косвенные эффекты 

(отложенные во времени). Следующим шагом является оценка 

риска для отдельных сценариевразвития кризиса, т. е. вероятность 

возникновения неблагоприятного события вместе со своими 

последствиями в течение определенного периода времени.  
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Для определения вероятности риска была принята 

следующая качественная (описательная) шкала [5]: 

1. очень редко, что может происходить только в 

исключительных обстоятельствах и не чаще одного раза в 

пятьсот или более лет. 

2. редко – низкая вероятность события, поскольку этот тип 

события не был задокументирован в истории или в сообщениях 

людей, существует небольшая вероятность того, что они могут 

происходить чаще, чем раз в сто лет. 

3. возможно, события могут быть редкими и случайными, 

они задокументированы в истории или были частично 

переданы в устной форме. Есть шанс и вероятность того, что 

это произойдет один раз в двадцать лет. 

4. вероятно, что означает, что это произойдет в 

большинстве случаев, такие события систематически 

документируются и могут возникать один раз в пять лет. 

5. очень вероятно, потому что они уже происходили и все 

еще происходят, очень хорошо задокументированы в истории 

и переданы в устной форме жителями пострадавшего района. 

Они могут возникать один раз в год или даже чаще. 

Чтобы определить уровень риска, необходимо присвоить 

соответствующую категорию вероятности и последствий для 

данной угрозы. Результат умножения указанных значений 

определяет величину риска. Полученный уровень риска 

должен служить для принятия возможных мер, влияющих на 

его уменьшение. В связи с широким спектром оцениваемых 

угроз необходимо разделить их последствия на воздействие на 

жизнь и здоровье людей и нанесенный ущерб экономике и 

имуществу, а также экологический ущерб. При оценке данной 

угрозы, чтобы присвоить ей нужную категорию, все описанные 

элементы не обязательно должны возникать. Отдельные 

категории угроз, включенные в план управления кризисом в 

повете, включаются в пятибалльную шкалу от А до Е, которая 

определяет воздействие на жизнь и здоровье, собственность, на 

инфраструктуру и окружающую среду. 

Категория опасности А – это категория угроз, которые 

вызывают несущественные последствия. Эти последствия для 

здоровья и жизни населения не вызывают смертельных 
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исходов или травм, и нет необходимости оказывать 

медицинскую помощь. Может возникнуть необходимость в 

эвакуации небольшой группы людей из опасной зоны на 

короткий период (до 24 часов). Некоторым людям потребуется 

помощь, например, в области временного проживания, 

материальной поддержки или организационно-правовой 

поддержки.  

В результате появления этой угрозы не появляются убытки 

в имуществе либо это единичные случаи, включая 

инфраструктуру. Существующая ситуация не влияет на 

функционирование местной администрации. Нанесенный 

экологический ущерб оценить невозможно.   

Категория опасности B определяет последствия с 

небольшим диапазоном. В результате возникновения риска 

необходимо оказать медицинскую помощь. Смертельных 

случаев нет, есть небольшое число раненых. Необходимо 

эвакуировать людей за пределы опасной зоны (на менее чем 24 

часа). Некоторым людям нужна помощь, например, в области 

временного проживания, материальной или организационно-

правовой поддержки. В результате появления данной угрозы 

существуют убытки и потери в собственности, в том числе в 

инфраструктуре. Существуют трудности в функционировании 

местной администрации (не более чем 24 часа). Финансовые 

потери небольшие. Нет необходимости использовать 

дополнительные силы и ресурсы. Что касается окружающей 

среды, угрозы этой категории оказывают небольшое и 

краткосрочное вредное воздействие. 

Категория опасности C – предполагает последствия  

среднего уровня. В результате этой угрозы необходимо оказать 

медицинскую помощь населению. В этой категории нет 

смертельных случаев, но есть люди, получившие ранения, 

которым требуется госпитализация. Необходимо увеличить 

количество мест в больницах и штат медицинского персонала. 

Может потребоваться эвакуация людей за пределы опасной 

зоны (менее чем на 24 часа). Некоторым людям нужна помощь, 

например, в области временного проживания, материальной 

или организационной поддержки – юридическое 

сопровождение. Финансовые потери – в отдельных случаях, 
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превышающие возможности (жителей, учреждений, 

предприятий). Экологическая среда может быть подвержана 

значительным экологическими последствиями в связи с 

длительным воздействием (трудностями в  идентификации и 

нейтрализации), что может привести к значительным ее 

изменениям. В случае возможности быстрой идентификации и 

нейтрализации, могут возникать только небольшие 

отрицательные воздействия на окружающую среду. 

Категория опасности D – имеет значительные 

последствия. В результате ее возникновения будет оказываться 

медицинская помощь пострадавшему населению, могут иметь 

место смертельные случаи. Может быть большое количество 

поколеченных и раненых, которым требуется госпитализация. 

Необходимо увеличить количество мест в больницах и 

увеличить штат медицинского персонала. Необходимо будет 

эвакуировать людей за пределы опасной зоны (на срок более 

24 часов). В результате этой угрозы возникнут трудности с 

функционированием местной администрации вследствии 

отсутствия доступа к объектам и общественным учреждениям,  

а также коммерческим учреждениям (школы, офисы, клиники, 

магазины, аптеки). Количество необходимых интервенций 

превысит возможности местных служб. Необходимо будет 

получить материальную и финансовую помощь из вне. Что 

касается природной среды, то будут иметь место значительные 

и долгосрочные экологические последствия, в том числе 

уничтожение леса и гибель диких животных. 

Категория oпасности E, когда имеются катастрофические 

последствия. При угрозах такого рода необходимо будет 

оказать значительную медицинскую помощь населению, число 

погибших может быть значительным. Также будет большое 

число раненых и тяжело раненых, которым требуется 

госпитализация. Необходимо увеличить количество мест в 

больницах и штат медицинского персонала. Необходимо будет 

эвакуировать людей за пределы опасной зоны на срок более 48 

часов или предоставить им подменное жилье. В результате 

возникновения угрозы необходимо будет задействовать 

дополнительные силы и ресурсы, чтобы помочь пострадавшим 

и устранить ущерб. Возникнет необходимость всех видов 
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поддержки для потерпевших, раненых и семей жертв, 

например, материальной, финансовой, продуктов питания, 

социальной, психологической и т.д. Данная категория риска в 

экономике будет иметь большой ущерб в имуществе. Местная 

администрация не сможет нормально функционировать без 

значительной внешней помощи. Будут значительные и 

долгосрочные экологические последствия, а может быть даже 

постоянная деградация окружающей среды. 

С целью создания повятового плана ликвидации 

последствий стихийных бедствий, с учетом новых угроз, 

используется метод матрицы рисков (5-ступенчатый), где 

важно определить правильную категорию риска и категорию 

вероятности потенциальных потерь в связи с масштабом 

анализируемых сценариев угроз (табл. 1). Метод матрицы 

риска использует два основных фактора, влияющих на 

величину риска: 

• вероятность угрозы (конкретный сценарий), 

• последствия  такой угрозы (конкретный сценарий).  

Таблица 1 

Матрица риска 

К
а

т
ег

о
р

и
и

 в
ер

о
я

т
н

о
ст

и
 Очень 

вероятные      5 

     

Вероятные     4      

Возможные    3      

Редкие            2      

Очень редкие 1      

  Незна-

читель

ные 

A 

Малые 

 

B 

Сред-

ние 

C 

Боль-

шие 

D 

Катаст

рафиче

ские 

E 

Категории последствий 

 

Для конкретных значений риска, включенных в табл. 1, 

были также использованы определенные цвета с учетом 

степени их воздействия (табл. 2).  
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Таблица 2 

Уровни акцептации риска 

 Величина риска Акцептация риска 

 минимальный (голубой 
цвет) 

приемлимый 

 малый(зеленый цвет) приемлимый 

 средний (желтый цвет) допустимый 

 большой (красный цвет) частично допустимый 

 экстремальный (коричневый 
цвет) 

непринимаемый 

 

Каждый из уровней риска включает подробную 

характеристику приемлемости, которая позволяет лучше и 

быстрее оценить кризисную ситуацию. 

Таблица 3 

Критерии выделения категории риска 

Kategoria Критерия 

 

A 

Риск 
принимаемый 

не требуется никаких дополнительных 
мер безопасности, принимаются 

актуальные решения и выделяются 
соответствующие им силы и средства, 
следует осуществлять мониторинг. 

 

T 

Риск 

приемлемый  

следует оценить альтернативы либо 

внедрение организационных 
юридические или функциональные 
изменений , которые будут 

способствовать улучшению 
безопасности либо чувству 
безопасности. 

 

WT 

Риск условно 

приемлемый 

следует внедрить дополнительные меры 

безопасности в течение 6 месяцев от 
момента определения величины риска 
или улучшить существующие решения, 

 

N 

Риск 

неприемлемый 

следует предпринять немедленные 

действия для повышения безопасности, 
внедрения дополнительных / новых 
решений. 

 

Матрица представляет собой текущая оценку 
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относительных рисков для ключевых угроз. Результат оценки 

риска составляет основу для эффективного управления 

кризисом. Такой подход, основанный на экспертской оценке и 

интерпритации репрезентативных и надежных данных, 

свидетельствует о применении передовой практики в области 

анализа опасности. Для каждого типа угрозы, типичного для 

данного повятового самоуправления, подготовлена 

вышеуказанная матрица, которая позволит определить 

вероятность и потенциальные эффекты данной угрозы. 

Информация, собранная таким образом, даст возможность 

подготовить еще один документ, необходимый для 

прогнозирования угроз, который представляет собой карту 

безопасности, учитывающую характеристику и оценку 

отдельных угроз, указывая дополнительную и точную область 

возникновения риска и его факторов. 

Проведение оценок риска и вероятность его возникновения 

относится к первой части основного плана, которая 

используются для характеристики опасностей. В следующей 

части основного плана характеризуется сила, средства 

доступные старосте, и оцениваются возможности их 

использования. 

Варианты действий, предпринимаемых в случае угроз, 

связаны с каталогом угроз и, следовательно, с процедурами 

реагирования на кризис. 

В связи с вышеизложенным в в дальнейшей части 

основного плана представлены связи между отдельными 

угрозами с процедурами реагирования на кризисы и 

стандартными операционными процедурами. Каталог угроз для 

отдельных повятов довольно широк и обычно включает [3]: 

 порядок проведения интервенции в случае 

радиационных аварий; 

 процедуры осуществляемые в связи  с эпидемией или 

угрозы эпидемии; 

 порядок участия в работе кризисной команде соместно 

с ветеринаром и оказание помощи в его деятельности; 

 процедура борьбы с рисками наводнений и 

деятельность, связанная с метеорологическими 

опасностями; 
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 процедуры помощи гмины в случае серьезной 

промышленной аварии; 

 порядок работы во время бедствия, связанного с 

падежем скота; 

 порядок работы в условиях чрезвычайного положения; 

 порядок работы во время военного положения; 

 процедура работы в нетипичных кризисных ситуациях. 

Последняя часть плана определяет режим обновления 

плана и функциональных приложений. План обновляется после 

каждого события, которое вызывает запуск процедур 

реагирования на кризисные ситуации и стандартных 

операционных процедур – по просьбе руководителей 

инспекций, служб, охраны и Повятового центра по 

чрезвычайным ситуациям, а также в случае изменения 

правовых актов или возникновения новой угрозы. 

Основной план, процедуры кризисного реагирования и 

функциональные приложения в широком диапазоне 

характеризуют угрозы, возникающие в повяте. Правильно 

разработанные процедуры реагирования на чрезвычайные 

ситуации и стандартные рабочие процедуры помогают 

соответствующим службам результативно действовать в 

случае чрезвычайных ситуаций. 
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2.9. КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ  

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
 

Науково-методологічні підходи до визначення типу, місця 

та ролі домашніх господарств в економіці здебільшого 

ґрунтуються на вивченні їх функцій, серед яких виробничу та 

споживчу функції домашніх господарств слід вважати 

базовими (первинними) функціями, виконання яких 

спрямоване, у першу чергу, на забезпечення життєдіяльності 

домогосподарства, а заощаджувальну та відтворювальну – 

похідними (вторинними), спрямованими на формування як 

умов економічної безпеки, так і на збереження (відтворення) та 

розвиток такого фактору виробництва, як праця [1]. 

У цей же час функціональна структура конкретних 

домогосподарств формується як з огляду на політичний, 

соціальний та економічний  розвиток країни та регіону, так і у 

зв’язку з комбінаторними формами їх економічної поведінки, 

як сукупності цілеспрямованих дій економічного агенту, 

орієнтованих на реалізацію певної моделі господарської 

активності [2]. 

Так, класична економічна теорія традиційно розглядає 

економічну поведінку як раціональну, яку Н. Покровська 

трактує як намагання контролювати ресурси і, відповідно, 

мінімізувати витрати та досягти поставлених індивідом або їх 

групою цілей [3]. Натомість теорія інституціоналізму 

передбачає обмежену раціональність індивіда, а біхевіоризм – 

ірраціональність або ситуативну раціональність. 

Але, узагальнюючи, можна стверджувати, що процес 

формування економічної поведінки домогосподарства має 
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суб’єктивний характер, адже залежать від особливостей 

певного соціально-економічного агенту реалізувати власну 

(запозичену, успадковану та ін..) унікальну (типову) модель 

господарювання. 

Крім того, з огляду на інформаційний підхід поведінкою є 

сукупність реакцій системи на інформацію, що надходить 

ззовні. Отже поведінка є способом адаптації системи до 

зовнішнього середовища [4], що забезпечується здатністю 

сприймати, зберігати, перетворювати або створювати 

(генерувати) інформацію, використовуючи її для 

самозбереження та пристосування до умов існування. 

Слід погодитись з наявністю у такої соціально-економічної 

системи як домогосподарство не лише когнітивної підсистеми, 

але й підсистеми рефлексії, яка «активується» під час 

прийняття економічним агентом управлінського рішення в 

ситуації взаємодії (обміну інформації) між агентами, 

пов’язаними горизонтальними або вертикальними зв’язками 

[1], що забезпечується виконанням відповідної когнітивно-

рефлексивної функції. 

Але слід зауважити, що до сих пір не знайшли достатнього 

відображення процеси формування під впливом когнітивної та 

рефлексивної підсистем правил, норм і механізмів економічної 

поведінки домогосподарств як реакції на нестабільні та 

несприятливі економічні умови. 

Метою представленого дослідження є розробка концепції 

та побудова узагальненої моделі економічної поведінки 

домогосподарства в кризовій ситуації. 

Економічна поведінка є інтегральною компонентою 

діяльності індивіда, яка відображає зовнішню направленість 

його активності [5], що можна розуміти як факт перманентної 

протидії екзогенним факторам або з метою збереження наявного 

соціально-економічного стану, або в процесі власного розвитку. 

Раціональна поведінка є прямим наслідком участі 

економічного суб’єкта в процесі прийняття рішення у 

відповідності до когнітивної теорії, що є справедливим в 

умовах стабільного зовнішнього середовища, коли економічну 

поведінку можна представити у формі когнітивної моделі, 

основою якої є збір та аналіз інформації [6]  
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В дослідженні [7], на підставі побудованої економіко-

математичної моделі самоорганізації економічної поведінки 

домогосподарства в умовах усталених екзогенних факторів, 

було встановлено факт існування (виникнення) у просторі 

станів «області стабільності», в якій зосереджено необхідні та 

доступні для забезпечення життєдіяльності на бажаному рівні 

ресурси, що слід вважати проявом функціональної 

раціональності – відповідності поведінки поставленій меті, рух 

до чітко виражених результатів. 

Такий тип економічної поведінки здебільшого є проявом 

когнітивної функції. Адже раціональний суб’єкт має 

можливість адаптуватись до зовнішніх умов з огляду на наявні 

у нього здібності, можливість оперувати інформацією в межах 

наявних в суспільстві знань та технологій. 

Так з огляду на наявні статистичні дані [8] можна 

стверджувати, що до кінця 2013 р. інфляція в Україні мала 

характер повзучої, адже не перевищувала 10% на рік. При 

цьому частки доходів домогосподарств України у формі 

заробітної плати, доходів від власності і соціальної допомоги 

та поточних трансферів набули стійких значень на рівні, 

відповідно, 41,5%, 4,9%, 38,5% [9]. 

Таблиця 1 
Склад доходів домогосподарств в Україні (2011–2017) р.р. [9] 

Дохід 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

заробітна плата, % 42,2 41,4 41,6 41,1 39,3 43,3 46,8 

прибуток та змішаний 

доход, % 
16,1 15,6 14,6 17,7 18,1 17,4 13,1 

доходи від власності 

(одержані), % 
4,9 4,7 4,9 5,7 5,4 3,9 2,6 

соціальні допомоги та 

інші одержані поточні 

трансферти, % 

37,8 38,3 38,9 35,5 37,2 35,4 37,5 

 

При цьому інституціональні особливості на макрорівні 

зумовлюють різну для різних домогосподарств структуру 

«області стабільності», яка формується як наслідок докризових 

стратегій економічної поведінки: кредитоорієнтована, 

інвестиційна, споживча, заощаджувальна та ін., що дозволяє 
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отримати індивідуальні значення компонент балансового 

рівняння  
 

SCY += ,                                    (1) 

 

в якому Y  – дохід домогосподарства; C  – обсяг споживання; S - 

заощадження. 
Таким чином, з точки зору мікроекономічного підходу 

завданням домогосподарства є забезпечення своєчасної реакції 

на рівні організації, самоорганізації або рефлексії на можливі 

зміни окремих компонентів рівняння (1) з метою повернення в 

стан рівноваги. 

Факторами економічної нестабільності у цьому випадку 

можна вважати такі соціально-економічні умови життя, при 

яких зникає можливість забезпечення власної економічної 

безпеки за рахунок накопичення досвіду та ресурсів з метою їх 

використання для забезпечення стійкого положення в 

суспільстві або розвитку. 

В умовах стрімкого посилення дії негативних зовнішніх 

факторів (кризових ситуацій) арифметична рівність (1) 

зазвичай порушується, а стратегії подолання їх наслідків в 

залежності від інтенсивності дій можна поділити на активні 

(проактивні), адаптивні (реактивні) та пасивні. 

При цьому з огляду на соціально-економічну природу 

домогосподарства рівновага може забезпечуватись певним 

рівнем «задоволення» наявним станом економічної системи. 

Для врахування цієї особливості рівняння (1) перетворюється 

до форми 

 

SaCaYa SCY += ,                            (2) 

 

де SCY a;a;a - коефіцієнти, які характеризують  задоволення 

рівнем відповідних компонентів рівняння балансу; 
[ ]10∈ ;a;a;a SCY  та є індивідуальними для кожного окремого 

домогосподарства. 

Як було показане в роботі [10] пасивною стратегією 

економічної поведінки домогосподарств при підвищенні рівня 
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споживчих цін є ситуація, коли заощадження 

домогосподарства, накопичені за попередні періоди, і які 

можуть виражатись як у грошовій формі, так й мати майнові 

характеристики, починають витрачатись на протидію 

зовнішньому впливу з метою підтримки звичного рівня життя 

(положення в просторі станів). 

Природним наслідком такої економічної поведінки  є 

поступове виснаження ресурсів домогосподарства, що 

відображається на розмірах згадуваної вище «області 

стабільності».  

Там же [10], говорячи про агреговані показники 

осередненого українського домогосподарства, було досліджено 

економіко-математичну модель адаптивної стратегії 

економічної поведінки, при якій домогосподарства 

намагаючись стабілізувати досягнутий рівень доброту 

скорочують обсяг та змінюють структури споживання 

продовольчих та непродовольчих товарів і послуг, що часто 

відбувається вже після використання більшості з наявних 

заощаджень. 

Слід зазначити, що адаптація споживчої поведінки може 

супроводжуватись наявними стійкими споживчими 

вподобаннями та агресивною рекламою відносно окремих 

товарів і послуг, що передбачає диференційований підхід до 

кожної групи базових споживчих потреб, ранжування 

агрегованих благ згідно їх важливості та степеню задоволення 

тієї чи іншої потреби. 

Активною ж стратегією домогосподарств на кризові явища 

є підвищення рівня ділової активності. Саме така активна 

стратегія дозволяє позитивно впливати на економіку держави, 

здійснюючи інвестиції не опосередковано (через фінансові 

інституції, довіра до яких в умовах кризи значно знижується), а 

безпосередньо, що в умовах інфляції та нестабільності 

відповідає нижчому рівню ризику, адже вирізняється більшою 

адаптивністю. 

Наведені приклади повністю узгоджуються з динамікою 

доходів-витрат домогосподарств України у 2011-2017 р.р. [9]. 

Так, зокрема, в роботі [7] встановлено, що економічний агент 

більш вмотивований на протидію зовнішнім факторам, ніж на 
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підтримку рівноважного (наявного) стану, що підтверджується 

поступовим зниженням рівня діловою активності 

домогосподарств до кінця 2013 року та стрімким його 

збільшенням під час галопуючої інфляції 2014 року [8, 9] (див. 

табл. 1). 

З огляду на перелічені факти можна стверджувати, що під 

час економічної кризи рефлексивна поведінка, яка в окремих 

випадках має характер афективної, може домінувати над 

когнітивною поведінкою раціонального індивіда. Адже 

реальність є такою, що в умовах невизначеності та 

змінюваності зовнішнього середовища, ризику та відсутності 

достовірної інформації індивід приймає рішення з огляду на 

власні стереотипи, фактично інтуїтивно [6]. 

Отже, якщо когнітивне сприйняття ґрунтується на фактах 

та логіці, то рефлексивне характеризується сильними емоціями 

та почуттями, а прийняття рішення стає ірраціональним. В 

умовах кризи когнітивна модель стає неадекватною, оскільки 

емоційне збудження, спровоковане невизначеністю та 

острахом втрати звичних благ, фінансових активів тощо, 

призводить не до необхідності пошуку ефективного рішення, а 

до бажання скорішого усунення проблеми за будь-яку ціну. 

При цьому суттєва відмінність рефлексії, як 

характеристики притаманної окремому домогосподарству, 

полягає в її континуальності, в той час як сама природа 

когнітивності передбачає змінюваність. 

У цей же час саме рефлексія, як підсистема регулювання 

прийняття рішення, не тільки об’єднує інші підсистеми 

регулювання, але й забезпечує їх узгодженість. Цей факт, на 

нашу думку, є поясненням процесу прийняття ірраціональних 

рішень на підставі раціональної інформації. 

Узагальнена модель економічної поведінки в умовах 

кризи, представлена на рис.1, складається з низки 

взаємозалежних блоків та потребує певних пояснень. Так, 

головним ланками формування економічної поведінки 

домогосподарства в умовах кризи є: 

 виникнення кризової ситуації (КРИЗОВА СИТУАЦІЯ); 

 аналіз кризової ситуації (СПРИЙНЯТТЯ КРИЗОВОЇ 

СИТУАЦІЇ); 
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Рис. 1. Узагальнена модель економічної поведінки 

домогосподарства в умовах кризи 
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 корегування звичної моделі економічної поведінки з огляду 

на кризу (ФОРМУВАННЯ КРИЗОВОЇ МОДЕЛІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ). 

Кризова ситуація може бути спровокована як ендогенними 

факторами (зв’язками мікрорівня: родина, друзі, контактні 

аудиторії з обміну інформацією тощо) або екзогенними 

факторами, до яких відносяться політичні і економічні події, 

тенденції в країні та Світі. 

Оцінка та сприйняття кризи відбувається як з огляду на 

докризові стратегії економічної поведінки, так і на підставі 

наявного досвіду реагування на попередні кризові ситуації. 

При цьому довгострокові періоди економічної 

нестабільності можуть впливати на формування економічної 

поведінки не лише окремих індивідів, але й на специфічні риси 

загальноекономічної  культури, транслюючи сформовані у 

минулому шаблони економічної поведінки, правила і норми . 

У свою чергу деактуалізація економічного мислення та 

зниження когнітивної складової в процесі прийняття рішень 

призводить до втрати їх ефективності, переваги над ринковою 

моделлю економічної поведінки псевдоринкової «стратегії 

виживання», девіантної економічної поведінки [11]. 

Тим ні менш, домогосподарство як соціальна компонента 

домашнього господарства стає полем інтеграції зусиль та 

ресурсів, спрямованих на збереження здатності до існування та 

розвитку як у звичній, так і нестабільній, несприятливій 

економічній ситуації.  

Зокрема, докризовий період передбачає можливість 

застосування різних домінант у формуванні стратегій 

економічної поведінки, що зумовлено виконанням у першу 

чергу когнітивної функції домогосподарством, яке 

характеризується певним рівнем матеріального забезпечення, 

віком, освітою, кваліфікацією його членів тощо. 

Так, трудова, споживча, заощаджувальна та інвестиційна 

поведінка – це саме ті напрямки реалізації економічних рішень, 

які безпосередньо і постійно впливають на благополуччя 

домогосподарства.  

З огляду на балансове рівняння (1) можна говорити, що 

однією з докризових стратегій економічної поведінки 
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домогосподарства може бути дохідна, головною метою якої є 

формування відповідної частини бюджету домашнього 

господарства. При цьому такі складові доходів домашнього 

господарства, як дохід від власності та змішаний дохід, 

безпосередньо залежать від стратегій формування витратної 

частини цього ж рівняння, перелік яких, з огляду на те, що 

фінансова поведінка є окремим випадком економічної 

поведінки домогосподарства, можна сформувати [12], 

розмістивши у порядку, який відповідає теорії життєвого 

циклу Ф. Модільяні, А. Андо, Р. Брумберга:  

 кредитоорієнтована стратегія передбачає застосування 

залучених коштів для придбання житла, транспорту та 

інших матеріальних активів (така стратегія відповідає 

першому періоду життєвого циклу домогосподарства, 

коли реальні доходи менше ніж наявні потреби); 

 споживча стратегія передбачає витрачання наявних коштів 

на поточні потреби (згідно з теорією життєвого циклу 

домогосподарства відповідає періоду, в який виконується 

баланс дохід-споживання); 

 інвестиційна стратегія супроводжується використанням 

власних фінансових ресурсів для придбання нерухомості, 

цінних паперів, дорогоцінних металів (період життєвого 

циклу, у який формується довгострокові збереження); 

 заощаджувальна стратегія має за мету збереження 

залишків грошових ресурсів після забезпечення усіх 

поточних витрат шляхом розміщення їх на депозитних 

рахунках або купівлі акції для отримання додаткового 

доходу, який міг би компенсувати поточну інфляцію 

(період життєвого циклу, коли збереження є джерелом 

компенсації дисбалансу між доходами та витратами). 

Ще одним джерелом формування бачення та сприйняття 

кризових явищ є власний досвід поведінки під час попередніх 

кризових ситуацій, який в залежності від його характеру 

(позитивний або негативний) впливає не лише на рівень довіри 

до різних економічних, фінансових, державних та ін. інститутів 

(когнітивний рівень), але й може забезпечувати формування 

стійкої поведінкової реакції (стримана або панічна) у разі 

виникнення чергової кризи (рефлексивний рівень). 
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Згадуючи наведену вище тезу про континуальність 

рефлексії можна говорити, що позитивний або негативний 

досвід безпосередньо впливає на вагомість когнітивної або 

рефлексивної складової в процедурі прийняття рішення. 

Зокрема, негативний досвід може спровокувати панічну 

(афективну) поведінку, при якій спостерігається майже 

нульовий вплив когнітивного сприйняття кризової ситуації та 

ірраціональний вибір стратегії.  

До того ж, згідно із запропонованою моделлю (див. рис. 1), 

наявний досвід може разом із формуванням стереотипу 

сприйняття кризової ситуації впливати на загальне відношення 

до прийняття ризикованих в умовах неповної (недостатньої) 

інформації рішень. 

Нарешті, із врахуванням відношення до ризику, 

домогосподарство як економічний суб’єкт формує власну 

стратегію економічної поведінки в умовах кризи (кризових 

явищ). 

Не деталізуючи співвідношення когнітивно-рефлексивних 

складових при виборі тої чи іншої стратегії виділимо: 

 пасивну стратегію, яка вирізняється, зокрема, низьким 

рівнем інформованості щодо характеру ситуації, 

небажанням ризикувати, прагнення стабільності з 

використанням звичних форм економічної поведінки, 

низькою адаптивністю до змін ситуації, високим рівнем 

емоційності, бажанням перекласти відповідальність за 

результати власних рішень на державу та ін.; 

 реактивну стратегію, яка характеризується незмінністю 

економічної поведінки до тих пір, поки криза не стане 

явною та неминучою, після чого індивід починає шукати 

шляхи збереження власних ресурсів (корегування 

докризової споживчої стратегії, реалізація заощаджувальної 

стратегії шляхом купівлі іноземної валюти та ін.); 

 активну стратегію, проявом якої є прагнення стабілізації за 

рахунок корегування лівої частини балансового рівняння 

(1) шляхом збільшення можливих доходів, що в даному 

випадку можливе лише підвищенням рівня ділової 

активності та супроводжується високим рівнем контролю 

та відповідальності за власні рішення. 
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При цьому чим вище наявний дохід, тим частіше перевага 

надається саме активній стратегії пошуку джерел додаткових 

доходів. Обернена залежність спостерігається у випадку 

вибору пасивних або реактивних стратегій, що в окремих 

випадках може корелювати з відповідним етапом життєвого 

циклу домогосподарства.  

Підтвердженням формування наведених стратегій 

економічної поведінки, як реакції на інфляційну динаміку (див. 

табл. 2) є статистичні дані щодо доходів (див. табл. 1) та 

заощаджень домашніх господарств в Україні (див. табл. 3). 

Зокрема, збільшення фінансових активів домогосподарств у 

2014 та їх стрімке зменшення у наступних роках було 

наслідком монетизації депозитних рахунків з подальшим їх 

витрачанням з використанням елементів інвестиційної 

поведінки (реактивна стратегія). 

Таблиця 2 

Зміни дефлятора ВВП за 2011-2017 р.р. в Україні [8] 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Дефлятор 

ВВП 
14,2 7,8 4,3 15,9 38,9 17,1 22,1 

  Таблиця 3 

Склад заощаджень домогосподарств (%) 

 в Україні  (2011–2017) р.р. [9] 

Заощадження 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

нагромадження  

нефінансових 
активів, % 

1,9 1,7 1,7 1,3 0,1 -0,2 -1,7 

приріст фінансових 

активів, % 
7,2 6,3 2,9 5,4 1,5 -2,8 -3,7 

 

Окремо зупинимось на проактивній стратегії економічної 

поведінки, яке, у першу чергу, характеризується намаганням 

прогнозувати розвиток ситуації, активним пошуком та 

аналізом інформації та події. У центрі мотивації проактивної 

поведінки лежить когнітивна складова, здатність до прийняття 

обізнаних раціональних рішень. 

При цьому однією з головних проблем у цьому випадку 
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може бути недостатній рівень загальної та спеціальної 

підготовки, що спонукає домогосподарства здійснювати 

інвестиції у власний людський капітал. 

Так, аналіз економіко-математичної моделі проактивної 

економічної поведінки [13], спрямованої на забезпечення 

стабільного економічного стану домогосподарства шляхом 

збільшення його доходів за рахунок розвитку власного 

людського капіталу (реінвестування частки доходів в освіту, 

підвищення кваліфікації тощо) показав, що у довгостроковому 

періоді мотивація на досягнення бажаного рівня людського 

капіталу є ефективною з точки зору забезпечення бажаного 

рівня доходності. Там же [12] показано, що така стратегія є 

характерною для домогосподарства, яке утворюється малою 

соціальною групою (частіше родиною). 

Запропонована модель економічної поведінки 

домогосподарств в умовах кризових ситуації може бути 

корисною не лише для розуміння процесу її формування під 

впливом когнітивної та рефлексивної складових (позитивного 

та негативного досвіду, психоемоційного стану, сприйняття 

ризику та ін.), але й бути основою створення та пропаганди 

зразків економічної поведінки, які б дозволили знизити ступінь 

залежності якості життя від зовнішнього впливу, підвищити 

його загальний рівень, могли б стати базою корегування 

неякісної державної політики. Адже часто на макрорівні 

економічні проблеми в Україні, зокрема інфляційні, 

поглиблюється необґрунтовано непропорційним збільшенням 

податкового навантаження на економічно активні домашні 

господарства, неефективним розподілом соціальних 

трансфертів тощо. Виходом з такої ситуації має бути створення 

сприятливого клімату (екзогенних факторів) для формування 

«середнього класу» в Україні, формування обізнаної 

економічної поведінки, наслідком чого має стати нормалізація 

грошового обігу та стабільна економіка. 
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2.10. ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ 

МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВОЮ 

 

Останнім часом спостерігається активне використання 

логістичних підходів та інструментів в управлінні 

господарською діяльністю. Суть логістики полягає в 

управлінні (плануванні, організації, регулюванні і контролі) 

руху матеріальних та інформаційних потоків у просторі та часі 

від первинного джерела до кінцевого споживача [1]. В останніх 

наукових розробках логістика розглядається не тільки і не 

стільки як концепція управління матеріальними потоками, а як 

методологія управління потоковими процесами у складних 

господарських системах на рівні підприємства, регіональному 

та національному рівнях. Логістизація економіки, яка базується 

на потокових підходах до управління підприємницькою 

діяльністю, стає передумовою реформування економіки у 

напрямі зростання її конкурентоспроможності [2]. 

На жаль, економічні досягнення і зрушення в темпах 

розвитку держави є недостатньо перспективними. Виникає 

питання, чому до цього часу не має чітких багатосценарних і 

багатоваріантних методів і механізмів з оновлення 

конкурентоздатності економіки, які б дали бажаний результат? 

Більшість економістів країни апелює до економічного 

стану держави аналізом макроекономічних показників, яких 

значна кількість. В результаті ми отримуємо безліч 

рекомендацій по реформуванню економіки: підвищення 

попиту і пропозиції на продукцію та послуги для населення на 

внутрішньому і на зовнішньому ринках; збільшення рівня 

відкритості економіки; зменшення рівня тіньової економіки та 

відтоку капіталу; застосування дієвої політики преференцій 

вітчизняним виробникам (пільговий режим, митна політика); 

спрощення умов ведення бізнесу та реформування 

оподаткування; зменшення нетарифних перешкод: система 

ліцензування, встановлення стандартів якості; створення 

відкритості руху фінансового капіталу, залучення іноземних 

інвестиції на підвищення інноваційного потенціалу; створення 

умов оптимальної зайнятості на ринку праці, вдосконалення 
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міграційної політики, встановлення вільного рух трудових 

ресурсів; мотивування мобілізації вільних коштів населення в 

державні програми і фінансування захисту країни від ворога 

(облігації і т.п.) [3]. Як відомо, це багатокритеріальна і 

багатофакторна задача, для вирішення якої використовуються 

методики зведення до результуючого показника. 

Рівень ліквідності інноваційного потенціалу держави 

залежить, по-перше, від його структури, а по-друге, від обсягу і 

структури людського, організаційного та споживчого капіталу 

економіки. Результатом процесу перетворення інноваційного 

потенціалу в додаткову додану вартість є направлене 

використання інтелектуального капіталу. Рівень його 

залучення в економічні стратегії розвитку країни визначає 

темпи їх досягнення. Отже, низькі темпи приросту і неякісне 

використання інтелектуального капіталу нівелюють 

реформаторські дії уряду по виходу з кризи або прискоренню 

економічного росту в галузях та секторах економіки [4]. 

Якщо макроекономічні чинники являються похідними 

економічного процесу держави, то інтелектуальний капітал 

виступає як потенціальний ресурс їх перетворення. Зрозуміло, 

щоб змінити становище економіки держави потрібні 

структурні зміни економічної моделі країни за рахунок реформ 

в економічній сфері. А інноваційна складова має безпосереднє 

відношення до введення капіталізації інтелектуального 

капіталу і його структурних елементів. 

Необхідність перегляду змісту і механізмів управління 

економікою держави на сучасних засадах забезпечення сталого 

інноваційного розвитку країни зумовлює доцільність 

використання логістичного підходу до моделювання 

макроекономічних процесів  управління державою. 

Взагалі, процес управління економікою держави, який 

базується на досвіді і запозиченнях економік держав, які досягли 

певних успіхів в отриманні позитивних результатів в цій сфері, 

не є настільки детермінованим, щоб його однозначно 

відтворювати в межах іншої держави. Із економічних здобутків 

слід зазначити, що широко вживаними діями в регулюванні 

макроекономічних процесів останнім часом є деякі із наведених 

нижче, які можуть претендувати на можливу закономірність: 
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1) Створення сфери інноваційного підприємництва, її 

стимулювання, та збільшення продуктивності економіки за 

рахунок різкого збільшення капітальних інвестицій; 

2) Створення довіри до кредитно-фінансової системи 

шляхом стимулювання і зменшення ризиків в кредитно-

фінансовій сфері, застосування механізмів збільшення обігу 

фінансових ресурсів за рахунок своєчасного регулювання 

відсоткової ставки, погашення і надання їх структурам 

економіки; 

3) Усунення монополістичних і корупційних 

надприбутків; 

4) Оновлення капіталу і переведення капіталовитратного 

бізнесу на некапіталомісткий малий та середній бізнес або на 

бізнес з значною економічною доданою вартістю; 

5) Зменшення та усунення енергомісткого виробництва; 

6) Регулювання системи цін і тарифів; 

7) Створення умов домогосподарствам для вкладення 

інвестицій у відкриття малих та середніх бізнесових структур, 

модернізацію та розширення виробництва економіки України і 

зменшення навантаження на державний борг; 

8) Зменшення вартості залучених коштів через відсоткові 

ставки; 

9) Створення механізмів збільшення попиту, зайнятості, 

регулювання заробітної плати на ринку товарів і послуг, 

зменшення відсоткової ставки та оподаткування, 

запровадження фіскальних стимулів; 

10) Скорочення відставання доходів громадян від цін на 

паливно-енергетичні ресурси; 

11) Створення умов для повернення бізнесу, який в свій 

час перемістився за кордон, та повернення фахівців, що 

покинули Україну, не отримавши належної уваги до їх бізнесу 

або до їх професіонального росту, або до їх зайнятості в сфері 

виробництва і послуг; 

12) Запровадження гнучкого ринку праці, де заробітна 

плата відповідає рівню використання людського капіталу 

особистості та створити умови  постійного його нарощування, 

відтворення в технологіях інтелектуального капіталу; 

13) Оптимізація бюджетного фінансування на подолання 
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криз або на інноваційний розвиток галузей економіки та норм 

їх оподаткування; 

14) Зупинка декапіталізації капіталу в Україні, мінімізація  

капіталовиведення банківською системою за межі держави без 

достатнього обґрунтування та створити умови приросту 

основного капіталу; 

15) Мінімізація ризиків капіталовкладень в нововведення 

та їх ріст в десятки разів, щоб прискорити темпи росту ВВП 

України і досягти ВВП 2008 року (рис. 1). Слід врахувати, що 

фінансові інвестиції за 2013-2015 роки зменшилися з 

30,6 млрд.дол. (247,9 млрд.грн.) до 10,1 млрд.дол. 

(251,15 млрд.грн.). 
 

 
Рис.1. Прогноз росту темпів ВВП, щоб досягти ВВП 2008 року 

(джерело: розрахунки Business Views) 

 

Отже, наявні механізми управління економікою держави 

свідчать про те, структура економіки і її логістичний процес 

повинні надавати можливість швидкого реагування на їх 

регулювання в межах держави. 

Концепція логістичного підходу до  управління 

економікою  держави, яка представлена на рис. 2, дає змогу 

відтворити логістичний підхід до управління економікою 

держави, де головну увагу виділено на функціональну 

послідовність взаємодії структурних елементів економіки на 
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основі логістики потокових моделей в секторах економіки.  

Стадії цього процесу полягають у встановленні зв’язків 

між: 

1) логістикою державного управління, яка побудована 

залученням потокової моделі секторів фінансів та страхування, 

загальнодержавного управління, домогосподарств; 

2) логістикою імпорту на основі потокової моделі секторів 

сфери послуг, закордону; 

3) виробничою і інноваційною логістикою (потокова 

модель сектору нефінансових корпорацій, сфери послуг, 

домогосподарств); 

4) збутовою, розподільною, зворотною і поворотною 

логістикою експортних операцій (потокова модель сектору 

сфери послуг, закордон). 

Алгоритм зазначеної взаємодії представлений на рис. 3, де 

зазначені фактори, що впливають на формування стратегії 

розвитку підприємства, держави: кінцеве споживання, валові 

інвестиційні витрати, державні закупівлі, чистий експорт в 

межах системи (державний сектор – загальнодержавного 

управління; зовнішній сектор – закордон; приватний сектор – 

домогосподарств, рахунок виробництва – нефінансових 

корпорацій). Закономірності виконання процесів управління 

економікою відтворюють потокові моделі, мова про які піде 

далі. 

Практична інтерпретація концепції логістичного підходу 

до управління економікою держави дозволяє дослідити зміни 

економічної ситуації в країні при постановці мети та 

відповідного напряму дій для стратегічних секторів економіки. 

На основі вхідної інформації про грошові потоки у 

кожному секторі економіки, а саме, у секторі нефінансових 

корпорацій (НФК), секторі домогосподарств (ДГ), секторі 

фінансів та страхування (ФС), секторі загальнодержавного 

управління (ЗДУ), секторі Національного банку України (НБУ) 

та секторі закордону (З), розроблено потокові моделі, які 

включають у себе ресурси представлених секторів економіки, 

напрямки витрат та балансові моделі у математичному вигляді. 
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Рис. 3. Фактори, що впливають на формування стратегії 

розвитку держави 

 

Для грошової маси у відповідному секторі використано 

позначення: 𝑀𝐵 (сектор ФС); 𝑀𝐸  (сектор НФК); 𝑀𝐻 (сектор 

ДГ); 𝑀𝐺 (сектор ЗДУ); 𝑀𝑁𝐵𝑈 (сектор НБУ); 𝑀𝑍 (сектор З). 

1. Баланс грошової маси у секторі фінансів та страхування 

має вигляд: 
 

𝑀𝑡+1
𝐵 = 𝑀𝑡

𝐵 + 𝐷𝑡
𝐻 + 𝐾𝑡

𝐻 − 𝑅𝑡 − 𝐿𝑡
𝐵𝐺 + 𝑅𝑡

𝐺𝑅 − 𝐿𝑡
𝐸 − 𝐿𝑡

𝑅𝐵 − 
 

−𝑅𝑡
𝑁𝐵𝑈𝐵 + 𝑅𝑡

𝐸𝑅 + 𝐷𝑡 − Ф𝑡
𝐵𝐼𝐾 − 𝑂𝑅𝑡

𝐻, 

де 𝐷𝑡
𝐻 – накопичені кошти сектору ДГ у комерційних банках; 

𝐾𝑡
𝐻 – кредиторська заборгованість сектору ДГ комерційним 

банкам; 

𝑅𝑡 – відсотки по депозитам, що виплачуються частіше, ніж 

раз на рік; 

𝐿𝑡
𝐵𝐺 – заборгованість сектора ЗДУ комерційним банкам; 

𝑅𝑡
𝐺𝑅 – відсотки по кредиту від ЗДУ; 

𝐿𝑡
𝐸 – заборгованість сектору НФК комерційним банкам; 

𝐿𝑡
𝑅𝐵 – резерви ФК; 
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𝑅𝑡
𝑁𝐵𝑈𝐵 – відсотки платежів КБ; 

𝑅𝑡
𝐸𝑅 – відсотки по платежам сектору НФК; 

𝐷𝑡 – депозити сектору НФК; 

Ф𝑡
𝐵𝐼𝐾 – витрати на кадровий потенціал (інтелектуальний 

капітал); 

𝑂𝑅𝑡
𝐻 – інші операційні витрати. 

2. Баланс грошової маси у секторі нефінансових 

корпорацій має вигляд: 

𝑀𝑡+1
𝐸 = 𝑀𝑡

𝐸 + Ф𝑡
𝑌 − Ф𝑡

𝜓
− Ф𝑡

𝐼 − Ф𝑡
𝐸𝑍𝑃 − Ф𝑡

𝐸𝐼𝐾 + 𝐿𝑡
𝐸 − 𝑅𝑡

𝐸𝐵 − 
 

−𝐷𝑡 − 𝑇𝑡
𝑃𝐺 − 𝑇𝑡

𝑃𝐻 − 𝐴𝑡
𝐸, 

де Ф𝑡
𝑌 – виручка від реалізації товарів та послуг; 

Ф𝑡
𝜓

 – оплата поточних витрат; 

Ф𝑡
𝐼  – оплата капітальних витрат; 

Ф𝑡
𝐸𝑍𝑃 – виплати по заробітній платі сектору ДГ; 

Ф𝑡
𝐸𝐼𝐾 – вартість кадрового потенціалу; 

𝑇𝑡
𝑃𝐺 – податки; 

𝑇𝑡
𝑃𝐻 – дивіденди та інші трансферти; 

𝐴𝑡
𝐸 – амортизаційні відрахування у секторі НФК. 

 

3. Баланс грошової маси у секторі загальнодержавного 

управління має вигляд: 
 

𝑀𝑡+1
𝐺 = 𝑀𝑡

𝐺 − Ф𝑡
𝐺 + Ф𝑡

𝐺𝐸𝑋 − Ф𝑡
𝐺𝐼 + Ф𝑡

𝐺𝑃𝐼 + Ф𝑡
𝑃𝑅 − Ф𝑡

𝐺𝑃𝑍 − 
 

−Ф𝑡
𝐺𝐼𝐾 + 𝐿𝑡

𝐸𝐺 − 𝑅𝑡
𝐺𝐵 + 𝐿𝑡

𝐺𝑁𝐵𝑈 − 𝑅𝑡
𝐺𝐺 + 𝑇𝑡

𝑃𝐺 − 𝑇𝑡
𝐺𝐻 − 

 

−𝐹𝑡
𝐺 − 𝑇𝑡

𝐺𝐵𝑆 − 𝐴𝑡
𝐺 − 𝐼𝑛𝑣𝑡

𝐺, 

де Ф𝑡
𝐺 – оплата товарів загального споживання; 

Ф𝑡
𝐺𝐸𝑋 – виручка від експорту; 

Ф𝑡
𝐺𝐼 – витрати на імпортну продукцію; 

Ф𝑡
𝐺𝑃𝐼 – – виручка від реалізації імпортного товару на 

внутрішньому ринку; 

Ф𝑡
𝑃𝑅 – виручка від приватизації; 

Ф𝑡
𝐺𝑃𝑍 – витрати на заробітну плату держслужбовцям; 

Ф𝑡
𝐺𝐼𝐾 – витрати на ІК; 

𝐿𝑡
𝐺𝑁𝐵𝑈 – заборгованість ЗДУ Національному Банку; 
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𝑅𝑡
𝐺𝐺 – відсотки по кредиту Національно Банку; 

𝑇𝑡
𝑃𝐺 – податкові надходження; 

𝑇𝑡
𝐺𝐻 – виплати населенню з держбюджету; 

𝐹𝑡
𝐺 – витрати на обслуговування зовнішнього боргу; 

𝑇𝑡
𝐺𝐵𝑆 – виплати сектору ФК для отримання прав власності; 

𝐴𝑡
𝐺 – амортизаційні відрахування у секторі ЗДУ; 

𝐼𝑛𝑣𝑡
𝐺 – інвестиції у розвиток країни. 

4. Баланс грошової маси у секторі домогосподарств має 

вигляд: 
 

𝑀𝑡+1
𝐻 = 𝑀𝑡

𝐻 − Ф𝑡
𝐶 − 𝐷𝑡

𝐻 + 𝑅𝑡
𝐵𝐻 − 𝐾𝑡

𝐻𝐵 + Ф𝑡
𝐺𝐼𝐾 + Ф𝑡

𝐺𝑃𝑍 + Ф𝑡
𝐸𝑍𝑃 + 

 

+Ф𝑡
𝐸𝐼𝐾 + Ф𝑡

𝐵𝐼𝐾 + 𝑇𝑡
𝐺𝐻 + 𝑇𝑡

𝐸𝐻. 
 

5. Баланс грошової маси у секторі національного банку 

має вигляд: 
 

𝑀𝑡+1
𝑁𝐵𝑈 = 𝑀𝑡

𝑁𝐵𝑈 + Ω𝑡
𝑁𝐵𝑈 − 𝐿𝑡

𝑁𝐵𝑈𝐺 + 𝑅𝑡
𝐺𝑁𝐵𝑈 + 𝐿𝑡

𝑅𝐵 − 
 

−𝑅𝑡
𝑁𝐵𝑈𝐵 + 𝐹𝑡

𝑍 − 𝑇𝑁𝐵𝑈𝐺, 
 

де Ω𝑡
𝑁𝐵𝑈 – гроші, що випускаються в обіг; 

𝐿𝑡
𝑅𝐵 – резерви ФК; 

𝐹𝑡
𝑍 – зовнішній борг; 

𝑇𝑁𝐵𝑈𝐺 – дивіденди НБУ. 

6. Баланс грошової маси у секторі закордон має вигляд: 
 

𝑀𝑡+1
𝑍 = 𝑀𝑡

𝑍 − 𝑂𝑅𝑡
𝑍 − 𝐹𝑡

𝑍, 

де 𝑂𝑅𝑡
𝑍 – операції на зовнішньому ринку; 

𝐹𝑡
𝑍 – зовнішній борг. 

При зведенні балансів грошової маси секторів, у підсумку 

матимемо величину, на яку сукупні доходи економіки 

перевищують сукупні видатки. В ситуації, коли грошові 

потоки рухаються від одного сектора до іншого, виключаючи 

можливість вливання капіталу у власний сектор, при зведенні 

балансів буде отримано  нуль. 

Результатом зведення балансів секторів буде певна 

величина, що прагне бути відмінною від нуля. 
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Таким чином, отримуємо математичну модель зведеного 

балансу грошових потоків в секторах економіки у вигляді: 
 

𝑆 = 𝑀𝐵 + 𝑀𝐸 + 𝑀𝐺 + 𝑀𝐻 + 𝑀𝑁𝐵𝑈 + 𝑀𝑍; 

𝑆 → 𝑚𝑎𝑥. 

Максимізація можлива за рахунок збільшення доходів, 

якщо тенденція їх росту не має стабільного характеру, то 

наразі стимулюючим фактором являються реформаторські дії в 

економіці або перерозподіл грошових потоків між секторами. 

Якщо протягом певного періоду наступає рівновага між 

надходженнями коштів і їх витратами, то це свідчить, що 

економічний ріст знаходиться в загальмованому стані, вихід з 

якого в макроекономічному регулюванні.   

Розроблені потокові моделі враховують грошові 

надходження та видатки стратегічних секторів економіки і 

можуть бути застосовані для оцінювання впливу 

макроекономічних показників на становище економіки або 

його моделювання. 

Слід зазначити, що для регулювання необхідно вибрати 

макроекономічні показники, дія яких в межах встановленого 

економічного становища буде відповідати реформаторським 

змінам в структурі секторів та економіки в цілому. Перед 

формулюванням математичної моделі необхідно визначитися з 

напрямом сценарію розвитку економіки. В даному випадку 

розглянуто сценарій подолання кризових явищ та подальшого 

економічного піднесення. 

Параметри, що застосовані у математичній моделі, 

позначено латинськими літерами: 

𝐸𝑀 – рівень інфляції /емісія національної валюти; 

𝐿 –погашення зовнішнього боргу / зовнішній борг; 

𝐿 − – інвестиції (ПІІ) / відтік капіталу; 

𝑟 – капіталізація фондового ринку / ВВП, %; 

𝑘𝑤𝑏 – pівень безробіття / рівень зайнятості; 

𝑉 – торгівельний баланс / валові внутрішні інвестиції; 

𝐼𝐾 – індекс людського розвитку / коефіцієнт 

інтелектуального капіталу; 

𝑃𝐹𝑇𝑆 – середній рівень індексу PFTS на фондовому 

ринку / загальний обсяг торгів ПФТС; 
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∆ВВП – дисбаланс грошових потоків в секторах 

економіки/ темпи економічного зростання; 

𝑅 – рівень резервів на рахунках НБУ / рівень 

стабілізаційних фондів; 

𝑆𝑃 – політична стабільність. 

Кількісні показники враховано у моделі в абсолютному 

вираженні, а політичну ситуацію визначено якісною 

характеристикою за шкалою: 0 – хаос, 1 – сумнівна ситуація, 

2 – політична стабільність. 

Розглянемо три напрями сценаріїв: негативний, «як є», 

бажаний (позитивний). Відповідні прогнози значень 

параметрів моделі наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Сценарії економічного зростання 

Рівень показників 

Сценарії (інтервали) 

негатив-

ний 
«як є» 

позити-

вний 

Інвестиції(ПІІ) / 

Відтік капіталу 
IC 0-3 

3 – 5 ($2,86 млрд. / 

$6,2 млрд.) 
5-10 

Рівень безробіття / Рівень 

зайнятості 
LM 10-20 

5-10 

(10%/72%) 
0-5 

Емісія національної валюти / 

Рівень інфляції 
EI 0-1 

1-5 

(10%/12%) 
5-10 

Зовнішній борг / Погашення 

зовнішнього боргу 
D 10-20 

5-10 (1300 млрд.грн. 

 / 237 млрд.грн.) 
3-5 

ВВП / Капіталізація 

фондового ринку, % 
PC 0-10 10-15 15-20 

Приріст грошових потоків в 

секторах економіки/ Темпи 
зростання 

ΔFG 0-30 30-40 40-50 

Ціна грошей / Індекс 
споживчих цін 

PM 0-3 3-6 (14,2%/112,4%) 6-7 

Темпи індексу людського 
розвитку  / Темпи рівня 

інтелектуального капіталу 

ІК 0-5 
5-10 

(-0,0005/0,05) 
10-5 

Індекс PFTS на фондовому 

ринку / Загальний обсяг 

торгів ПФТС 

PFTS 1-2 2-4 4-6 

Рівень резервів на рахунках 

НБУ / Рівень стабілізаційних 

фондів 

RM 0-5 
5-10 

($15 млрд. / $1млрд.) 
10-5 

Торгівельний баланс, млн. дол. 

/ Темпи зростання інвестицій 
BG 0-1 

1-2 

( -2,23/2) 
2-3 
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Найгіршим варіантом прийнято вважати той, за якого 

рівень зниження показників, що впливають прямо пропорційно 

на економічну ситуацію, коливатиметься на рівні 0-5%, а 

обернено пропорційно – 10-50%. 

Варіант збереження поточного стану враховує коливання 

показників в позитивному напрямі на рівні 5-10% та 

негативному – інтервалом у 5-10%. 

Найбажанішим вважатимемо випадок, коли зростання 

показників добробуту економічного стану відбуватиметься на 

рівні 10-50%, а відповідні значення зворотно пропорційних 

змінних лежатимуть у межах інтервалу (-50%;+ 5%). 

Умовно сценарієм «як є», що не передбачає суттєвих змін, 

вважатимемо коливання показників стосовно 2016 року, 

абсолютні величини показників переведені до відповідних 

діапазонів співвідношень величин цих показників. 

Таким чином інтервали, наведені у табл. 1, представляють 

обмеження показників моделі для конкретного виду сценарію. 

Цільовою функцією математичної моделі вважатимемо 

деяку функцію 𝑌(𝑡), що включає залежності між змінними для 

представлених сценаріїв розвитку: 
 

𝑌(𝑡) = (𝐸𝑀;  𝐿;  𝐿−;  𝑟; 𝑘𝑤𝑏;  𝑉;  𝐼𝐾;  𝑃𝐹𝑇𝑆; ∆ВВП;  𝑅;  𝑆𝑃). 
 

Для бажаного напряму розвитку цільова функція має 

вигляд: 

{

𝑌(𝑡) = (𝐸𝑀;  𝐿;  𝐿−;  𝑟; 𝑘𝑤𝑏;  𝑉;  𝐼𝐾;  𝑃𝐹𝑇𝑆; ∆ВВП;  𝑅;  𝑆𝑃) → 𝑚𝑎𝑥;
𝐸𝑀;  𝐿−;  𝑉;  𝐼𝐾;  𝑃𝐹𝑇𝑆; ∆ВВП;  𝑅 → 𝑚𝑎𝑥;

𝐿;  𝑟; 𝑘𝑤𝑏 → 𝑚𝑖𝑛;
𝑆𝑃 = 2.

 

 

Для показників, що впливають на результат функції прямо 

пропорційно, під прагненням до максимуму розуміємо їх 

зростання в межах інтервалу для даного сценарію. Аналогічно 

для показників, зростання яких передбачається знизити задля 

економічного розвитку держави. 

Для практичної реалізації моделі застосовано 

інформаційну систему моделювання макроекономічних 

процесів, побудовану на основі сценарної обробки результатів 
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моделювання. В системі задіяні три можливих сценарії: 

позитивний  та негативний розвиток економіки, «як є» і 

випадковий прогностичний. Кожний із сценаріїв охоплює 

можливе обмеження макроекономічних показників і їх 

взаємозв’язок з щорічними вихідними даними, отриманими на 

час моделювання. Випадковими або прогнозними показниками 

вважаються ті показники, які запропоновані користувачем або 

у вигляді рандомізації даних. 

Отже, побудована логістична модель факторного аналізу 

макроекномічної ситуації в економіці разом з інформаційною 

системою моделювання макроекономічних процесів держави 

на основі розробленого логістичного підходу управління 

державою та сценарної обробки результатів моделювання 

дозволяють прогнозувати стратегію розвитку економічних 

процесів на  наступний період. 
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2.11. МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЯК 

БАГАТООБ'ЄКТНОЇ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ 

 

Сучасний процес розвитку системи управління територією 

пов'язаний не тільки з децентралізацією влади, а й з еволюцією 

механізмів та технологій, що забезпечують процес 

комунікацій, удосконалюються обслуговуючі технології, що 

видозмінює зміст господарсько-економічної діяльності, 

актуалізуються процеси інформатизації системи управління. 

На початку 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив 

Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки, де передбачається перехід від 

сировинного типу економіки до високотехнологічних 

виробництв та ефективних процесів за допомогою ІТ-

технологій та комунікацій. В документі визначені 

першочергові завдання та ініціативи: розвиток цифрової 

інфраструктури; цифровізація освітніх процесів та 

стимулювання цифрових трансформацій у системі освіти, 

медицині, екології, безготівковій економіці, інфраструктурі, 

транспорті, громадській безпеці тощо [1]. 

Особливістю цифрової територіальної економіки є система 

взаємовідносин між людьми з гармонічною синхронізацією 

механізмів та інструментів, в тому числі електронних, 

інноваційних, освітніх, проектних та інших технологій, що 

обумовлено прогресом в областях мікроелектроніки, 

робототехніки, інформаційних технологій та телекомунікацій.  

Інформатизація територіальної економіки – процес 

об’єктивний та неминучий, має як переваги, так і недоліки. 

Інформація, трансформована у різні форми знань та 

інноваційної творчості, стає суттєвим фактором розвитку 

виробництва, системи управління на державному та 

територіальному рівнях, відкриваючи можливості якісного 

зростання якості життя людини, є підґрунтям розвитку 

креативної та соціальної економіки. 

До переваг процесу інформатизації суспільства можна 

віднести: 
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 мінімізацію витрат при веденні комерційних, торгових, 

виробничих, управлінських операцій; 

 багаторазове застосування фізичного, трудового, 

інформаційного ресурсів при здійсненні операцій в рамках 

хмарних технологій, спеціалізованих територіальних кластерів, 

інформаційної територіальної екосистеми; 

 обмеженості масштабу операційної діяльності 

територіальних систем тільки розмірами учасників 

інформаційних площадок; 

 зниження витрат виробництва та підвищення 

економічного ефекту за рахунок цифровізації продукції та 

виробничого циклу; 

 переходу від ринкової диктатури виробника до 

актуалізації потреб споживача; 

 формування просторових територіальних 

інформаційних локацій на базі формування «точок зростання» 

на основі інформаційної територіальної економіки. 

Поряд із безліччю можливостей та переваг, треба також 

відмітити певні застереження в результаті такої тотальної 

інформатизації, а саме: 

 зменшення ролі людини, її суті в суспільстві до рівня 

елементу витрат в структурі виробництва; 

 формування «інформаційного рабства» – залежності 

ключових галузей економіки, інфраструктури від 

інформаційних стандартів, рішень та технологій міжнародного 

значення; 

 орієнтація розвитку науки та освіти на експорт знань, 

перехід результатів даної діяльності в інформаційний товар; 

 заміна знань кількістю інформації, комерціалізація 

сфери науки та освіти; 

 розвиток механізмів інформаційного управління, 

регулювання поведінки людей; 

 зростання знеособлених інформаційно-економічних 

відносин підсилює можливість економічних злочинів, що 

потребує підвищення якості кібербезпеки [2]. 

В системі територіального управління інформаційні відносини 

мають переваги за рахунок розширення глобальних 
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інформаційних каналів, доступності інформації, виходу на 

глобальні ринки, здешевлення комунікацій, – все це формує на 

сьогодні актуальні проблеми керування та розвитку 

територіальних систем із застосуванням інформаційних 

технологій: значні масиви даних та нейромережі, машинна 

взаємодія «Інтернет речей» (новий вид автоматизованих 

споживачів); глобальні територіальні інформаційні платформи; 

глобальний трейдинг на глобальних біржах; інформаційні 

активи та криптовалюти (рис.1). 

 
Цифрова (електронна) територіальна система

Ринки науково-
інформаційних 

технологій
Промисловість Транспорт Енергетика

 Великі дані (Smart Big 
Data)

 Нейротехнології та 
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 Квантові технології

 Прогресивні виробничі технології 
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 Робототехнічний комплекс
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Рис. 1. Концептуальна модель цифрової територіальної системи 

Інформаційна платформа території об'єднаної 

територіальної громади (ІПОТГ) – певний тип системи бізнес-

процесів (спосіб комбінування бізнес-процесів) (рис. 2). 
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Основні компетенції  
Рис. 2. Інформаційна платформа території 

В загальному вигляді модель функціонування об'єднаної 

територіальної громади (ОТГ) можна описати системою 

рівнянь узагальненого динамічного балансу (1) – (4): 

𝑀𝑣 = 𝐴𝑣 + 𝐵𝑢 + 𝐴(𝑧)𝑧 + 𝐵(𝑧)𝑤 + 𝑝 − 𝑣𝑢 + 𝑣э; (1) 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑢,

𝑑𝑋(𝑧)

𝑑𝑡
= 𝑤; 

(2) 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝑄(𝑅 − 𝑅∗) − (𝐶𝑣 + 𝐷𝑢 + 𝐹𝑝 + 𝐷(𝑧)𝑤 + 𝐹(𝐿)𝐿) + 𝐽𝑧

+ 𝑟𝑢 − 𝑟э; 
 

(3) 

0 ≤ 𝑣 ≤ 𝑉(𝑡, 𝑋, 𝑅), 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑍(𝑡, 𝑋(𝑧), 𝑅). (4) 

 

де 𝑣, 𝑝 – вектори випусків та кінцевого невиробничого 

споживання товарів та послуг; 𝑢, 𝑤 – інтенсивність 

капіталовкладень на розвиток основних та відновлювальних 

фондів; 𝑧 – інтенсивність відновлення ресурсів; 𝑋, 𝑋(𝑧) – обсяг 

основних і відновлювальних фондів; 𝑍 – вектор показників, що 

характеризують ресурсний потенціал; 𝑟𝑢 , 𝑟э – ресурсні 

потоки; 𝑣𝑢, 𝑣э – експорт та імпорт товарів та послуг; 𝐴, 𝐴(𝑧) – 

матриці питомих прямих витрат; 𝐵, 𝐵(𝑧) – матриці 

фондоутворюючих витрат; 𝑄 – матриця коефіцієнтів 
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самовідновлення та взаємовпливу природних ресурсів; 𝐶 – 

матриця питомих ресурсних витрат;  𝐷, 𝐷(𝑧) – матриці питомих 

фондоутворюючих витрат ресурсів; 𝐹 – матриця ресурсних 

витрат при невиробничому споживанні продуктів; 𝐽 – 

діагональна матриця з елементами  𝐽𝑖𝑖 = 1, якщо відновлення 

ресурсу 𝑖 призводить до збільшення показника 𝑅𝑖, в іншому 

випадку 𝐽𝑖𝑖= – 1; 𝐹(𝐿) – вектор коефіцієнтів, що характеризують 

непромислове навантаження на ресурси; 𝐿 – чисельність 

населення ОТГ; 𝑅∗ – необурений стан природних ресурсів, 

𝑉(𝑡, 𝑋, 𝑅), 𝑍(𝑡, 𝑋(𝑧), 𝑅) – виробничі функції потужності 

випуску, що залежать від часу, основних фондів та потенціалу 

ресурсів; 𝑀 – матриця, що враховує відмінність технологій [3]. 

Головним фактором розвитку ОТГ є людський капітал 

(трудові ресурси), який можна представити у вигляді 

обмеження виду:  

𝜆′𝑣 + 𝜇′𝑢 + 𝜆(𝑧)′ + 𝜇(𝑧)′𝑤 ≤  𝛽𝑁, (5) 

де 𝜆,𝜇, 𝜆(𝑧), 𝜇(𝑧) – вектори питомих витрат трудових ресурсів на 

випуск продукції, приріст основних фондів, відновлення 

ресурсів, приріст відновлювальних фондів відповідно; 𝛽 – 

частка трудових ресурсів у загальній чисельності населення.  

Із вдосконаленням інформаційного та структурно-

цільового функціонування та проектування керованих систем 

актуалізуються різнохарактерні фактори неузгодженості 

(конфліктності) та невизначеності. В системі управління 

територією (СУТ) проблема взаємодії об'єктів виникає при 

прямому формуванні багатооб'єктної моделі конфліктної 

ситуації, при структуризації класичної однооб'єктної та 

однокритеріальної задачі управління з формуванням 

багатооб'єктної багатокритеріальної системи (ББС), а також 

при поданні складної задачі та системи багаторівневою 

структурою.  

Територіальна система – це багаторівнева складна 

структура, в складі якої можна виділяти три види підсистем: 

підсистему-об'єкт; горизонтальну підсистему в загальному 

випадку рівнозначних об'єктів (ББС); повну ієрархічну 

підсистему (ІС). Кожна підсистема формує свій «внесок» в 

задачі оптимізації, що включають підходи для забезпечення 
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ефективності об'єкта, а саме: варіаційні підходи, принцип 

максимуму, методи динамічного програмування та процедури 

нелінійного програмування, – істотно доповнюються ігровими 

підходами з власними принципами оптимізації для 

забезпечення стабільної взаємодії в ББС, що забезпечує 

ефективність об'єкта та системи в цілому в умовах 

неузгодженості в ББС. 

В рамках вищезазначених принципів методи моделювання 

базуються на багатооб'єктності структури, 

багатокритеріальності завдань та властивостях конфліктної 

взаємодії об'єктів при проектуванні та управлінні ББС 

антагоністичного, безкоаліційного, коаліційного, 

кооперативного та комбінованого характеру. Для вирішення 

поставленого завдання створюється досить повний набір 

методів оптимізації ББС як основа теорії оптимального 

управління ББС, що займає встановлене проміжне місце між 

класичною теорією управління та теорією оптимізації рішень в 

багаторівневих системах. Важливим завданням теорії 

управління ББС є розробка методів управління ББС, що мають 

властивості стабільності та ефективності в конфлікті, 

забезпечують компроміси на тактичній та інформаційній 

основі. 

Незаперечним є факт, що система управління та 

планування ОТГ здійснюється в умовах невизначеності та 

ризику. Можна виділити класифікацію невизначених факторів: 

- природна невизначеність (невизначеність середовища) –  

недостатня формалізація про процеси функціонування об'єкта-

підсистеми (початкових умов, факторів зовнішнього впливу, 

збурень, поточного стану та позицій, параметрів функцій, а 

саме: законів розподілу та моментів випадкових функцій); 

- невизначеність факторів – неузгодженість у взаємній 

інформації, пов'язаної з описом, діями об'єктів-підсистем в 

складній БС, невизначеність, що пов’язана із конфліктністю 

взаємодіючих об'єктів-підсистем; 

- невизначені фактори, що відображають невірне 

формулювання мети та її показників у складній системі. 

Математична модель конфліктної ситуації включає чотири 

компоненти: концептуальна математична модель ББС, 
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управлінські сили, векторний цільовий показник, характер 

коаліційних об'єднань, принцип конфліктної взаємодії на 

основі стабільності та ефективності. 

В загальному вигляді структуру ББС можна представити у 

вигляді системи динаміко-алгебраїчних зв’язків (1):  
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(1) 

 

де N – число об'єктів;  д а,x x x  – вектор стану з 
д

x  – 

динамічними та 
а

x  – алгебраїчними станами; X – множина 

станів; y – вектор виходу; Uu  – вектор управління; Qq  

– вектор параметрів, що характеризують параметричну 

невизначеність в (1 а–в), можливу параметризацію в (1 г). 

Вирази (1) характеризують динамічні зв'язки (а), алгебраїчні 

зв'язки (б), вектор виходу (в), функцію прийняття рішення та 

управління (г). Управління 1 NU U ... U   u , i iUu – 

підвектор управління i-м об’єктом ББС. 

Властивості правих частин (1а), (1б) типові в основному, 

це безперервність та диференційованість, а для (1а) – 

виконання умов Ліпшиця [3]. 

Можна відмітити три ключових способи представлення 

керуючих сил: вектор параметрів Qq ; програмне управління 

 tu u ; закон управління (або позиційне управління) 

 t,u u x  , Uu , при цьому властивості векторів та множин 

управлінь можуть варіюватися. Найбільш бажані властивості U 

– це опуклість та компактність (або слабка компактність). 

Приймаючи до уваги складність крайових задач в ББС 

доцільно орієнтуватися на комбінацію наближених гнучких 

обчислювальних схем та класичних оптимізаційних структур 

управління: математичного програмування та оперативного 
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управління, з істотною параметризацією керуючих сил у 

тимчасових інтервалах їх застосування. 

Керуючі сили можна представити наступними 

комбінаціями: 

1) Програмно-корегований закон управління (ПКЗУ) 

(стратегія) при заданому розбитті відрізка 
 0t ,T

 на 1j jt t t   
, 

при цьому 
    ;i su  u

 

  1 1

1

( ( ), )1 ,
l

s sj j j j l

j

u u t t t t t T 



      x

 

(2) 

де     1sj j sju t ,t u t x  – допустиме програмне управління 

s sju U  на відрізку 1jt ,T 
   при відомій початковій умові 

 1jx t   , що реалізується на 1j jt t t    . 

2) Параметризований ПКЗУ вигляду (2), де  

    1 1

1

, 1
p

s
sj j j k k k

k

u t t q t t 



 x

 
(3) 

з розбиттям 1 1 1j k kt ,t ,...,t ,t ,...,T  
   на відрізку 1jt ,T 

   при 

фіксованому 
 1jt x

. 

Процедури параметризації керуючих сил дозволяють на 

основі параметричних мереж знизити проблеми глобальної 

оптимізації в багатокритеріальних задачах, наближено 

оцінювати наявність та оптимальність рішення, призначати 

початкове наближення для локального пошуку точного 

рішення. Методи та алгоритми щонайменше структуруються у 

два етапи:  

1) на основі сітьових підходів оцінюється множина рішень, 

вибирається початкове наближення у «вигідній» локальній 

області; 

2) на основі початкового наближення розв’язується точна 

задача визначення параметризованого оптимального керування 

або у формах (2) – (3). 

Цільові властивості ББС характеризуються вектором (4): 
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       0 0 1, , , , , ,..., mt T , J J      J J x q x u y
, 

(4) 

що відображає складний функціональний зв'язок з зазначеними 

величинами. Типовим видом i-ої функції виграшу (втрат) є 

функціонал на 0t t T   (5): 
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Крім неперервності (5) по (x, u) та диференційованості по 

управлінню, оптимальними властивостями є ввігнутість-

квазіввігнутість (опуклість-квазіопуклість) функціоналу (5) на 

множині управлінь. Розбіжність розмірності J з числом об'єктів 

означає, що деякі об'єкти мають векторну структуру. 

Розмірність показника буде збігатися з числом об'єктів в ББС, 

якщо показник кожного об'єкта скаляризується. Коаліційна 

структура дій і інтересів ББС (6): 

 1
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(6) 

де R – множина індексів, наприклад, управлінь, М – множина 

індексів вектора показників. Показник кожної коаліції 

приймає, як правило, один з двох видів (7а) – (7б): 
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де сума індексів ki  дорівнює m [4]. 

Коаліційні управління без параметризації приймають 

вигляд (8): 
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Вирази (1а) перетворюються до вигляду (9): 
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Показник у варіанті (7б) на (10): 
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(10) 

Таким чином, із посиленням запровадження 

інформатизації в систему управління територією створюється 

таке собі гібридне середовище (поєднання реального та 

віртуального), що не може існувати відокремлено. Тобто, саме 

інформатизація економіки та управління створює той 

необхідний базис для розвитку системи управління нового 

покоління. Треба відмітити, що в такому гібридному 

середовищі діють інші закони та правила, тому що 

особливістю є висока ефективність та низька вартість 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
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2.12. ПРО ТОЧНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ФОНДОВИХ 

ІНДЕКСІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СКЛАДНИХ 

ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА 
 

У даній роботі обговорюються методичні аспекти 

застосування технології складних ланцюгів Маркова для 

прогнозування часових рядів світових фондових ринків. 

Головною відмінністю складних ланцюгів Маркова від простих 

є урахування післядії або пам’яті. Метод передбачає 

прогнозування ряду за ієрархією інтервалів дискретизації часу 

та послідовного «склеювання» результатів прогнозів на різних 

частотних рівнях у один вихідний ряд прогнозу. Даний підхід 

дозволяє найбільш повно використати фрактальні властивості 

часового ряду. Проведені раніше експерименти з 

прогнозування індексів світових фондових індексів 

порівнюються з реальними значеннями. 

Ключові слова. Прогнозування, часові ряди, складні 

ланцюги Маркова, дискретний час, фрактальність, фондовий 

ринок 

 

Вступ. Успішне моделювання та прогнозування процесів, 

які протікають у таких складних системах, як екологічні, 

соціальні і економічні (ЕСЕ), і дотепер залишається однією з 

найактуальніших і до кінця не розв'язаних проблем, що 

відносяться до цілого комплексу наук про природу, людину і 

суспільство [1, 2, 24]. 

Різноманіття підходів до побудови моделей таких систем, а 

також часто більш ніж скромні успіхи в прогнозуванні їх 

динаміки, вимушують шукати причини невдач не тільки в 

частковостях, але і в аксіоматиці, що стосується постановки 

задачі, використовуваних засобів моделювання, інтерпретації 

його результатів, зв'язків з іншими науковими напрямами.  

З виникненням на початку минулого сторіччя квантової 

механіки і теорії відносності були сформульовані і 

затвердилися нові філософські переконання на поняття 

фізичної величини, процедури вимірювання і стану системи, 

що в корені відрізняються від ньютонівських уявлень [3, 4].  

Більше 70-ти років йдуть дискусії щодо концепцій, на яких 
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засновані класичні та неокласичні економічні теорії, та 

з’являються нові підходи [5]. 

З середини минулого сторіччя одержала визнання загальна 

теорія систем і почав в явному вигляді формуватися новий, 

системний, емерджентний та квантовий за своєю суттю підхід 

до дослідження складних об'єктів, в рамках якого фактично 

постулюється обмеженість будь-якого моделювання, що 

спирається тільки на фіксовану і замкнуту систему аксіом [6]. 

Проте освоєння нової філософської бази в моделюванні 

EСE систем і до теперішнього часу відбувається зі 

складнощами, а нові принципи часто лише декларуються. 

Дана робота присвячена дослідженню, застосуванню і 

перевірки достовірності нової технології моделювання і 

прогнозування, запропонованої в [7, 8], в основі якої лежать 

концепції детермінованого хаосу, складні ланцюги Маркова та 

ієрархічна за часовими масштабами організація 

обчислювальних процедур.  

Аналіз основних публікацій щодо проблеми 

дослідження. Прогнозування фінансово-економічних часових 

рядів є надзвичайно актуальною задачею. Сучасні підходи до 

даної задачі можна охарактеризувати наступними напрямками:  

1) апроксимація часового ряду аналітичною функцією та 

екстраполяція знайденої функції у напрямку майбутнього – так 

звані трендові моделі [9];  

2) дослідження впливу усіх можливих факторів на 

показник, який прогнозується та побудова економетричних, 

або більш складних моделей за допомогою методу групового 

урахування аргументів (МГУА) [10]; 

3) моделювання майбутніх цін як результатів прийняття 

рішень за допомогою нейронних мереж, генетичних 

алгоритмів, нечітких множин [10, 11, 12].  

На жаль, дані методики не демонструють стабільних 

прогнозів, що може бути пояснене складністю систем, 

динаміка яких прогнозується, постійною зміною їх структури. 

Ми намагаємось поєднати ці напрями в одному алгоритмі, але 

надаємо перевагу останньому, який полягає у побудові моделі, 

адекватної процесу, який породжує часовий ряд ціни [13]. 

Саме такий підхід дає можливість наблизитись до складності 
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системи, яка генерує досліджуваний ряд, побудувати її модель 

та використовувати властивості моделі у якості прогнозу. 

Цілі роботи, постановка задачі. Нехай ряд заданий 

послідовністю дискретних рівнів зі сталим кроком 

дискретизації часу Δt. Необхідно побудувати варіанти 

продовження ряду (сценарії прогнозу) згідно виявлених 

залежностей між послідовностями абсолютних або відносних 

змін за допомогою складних ланцюгів Маркова.  

Метод прогнозування на основі ланцюгів Маркова. 

Припустимо існує послідовність дискретних станів певної 

системи. З цієї послідовності можна визначити ймовірності 

переходу з одного стану в інший. Простим ланцюгом Маркова 

є випадковий процес, в якому ймовірність наступного стану 

залежить тільки від попереднього стану та не залежить від усіх 

інших станів. На відміну від простого, складним ланцюгом 

Маркова називають випадковий процес, в якому ймовірність 

наступного стану залежать не лише від наявного, а й від 

послідовності декількох попередніх станів (передісторії). 

Кількість станів у передісторії є порядком ланцюга Маркова.  

Теорія простих ланцюгів Маркова широко викладена в 

літературі, наприклад [14]. Що стосується ланцюгів Маркова 

вищих порядків, то в літературі наведене лише означення [15].  

Ланцюг Маркова порядку вище 1-го можна звести до 

простого ланцюга Маркова за допомогою введення поняття 

«узагальнений стан», включаючи в нього ряд послідовних 

станів системи. В цьому випадку апарат простих ланцюгів 

Маркова може бути застосований до складних. 

Досліджуваний динамічний ряд є результатом певного 

процесу. Припускається, що цей процес є детермінованим, що 

означає існування причинно-наслідкової залежності наступних 

станів від передісторії. Неможливо зафіксувати та 

проаналізувати нескінченну передісторію, що заважає точному 

виявленню даного впливу та побудову абсолютно точних 

прогнозів. Поставлена задача полягає у максимальному 

використанні інформації, яка міститься у відомому відрізку 

ряду та моделювання на основі цього найбільш ймовірних 

сценаріїв продовження ряду в майбутньому. 

Досліджуваний процес описується у вигляді часового ряду 
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ціни p(t) із заданим проміжком дискретизації Δt 

 pti=p(t0 + i·Δt). (1) 

Дискретне представлення ряду є фактично способом 

існування даної системи. Формування ціни відбувається на 

основі угод, укладених на ринку в певні дискретні моменти 

часу, а часовий ряд ціни є рядом усереднених рівнів ціни за 

вибрані проміжки часу. Кожен трейдер, який є частиною 

системи ціноутворення, під час прийняття рішення працює з 

суто дискретними рядами на вибраному часовому інтервалі 

(наприклад, хвилинному, 5-хвилинному, годинному, денному 

тощо). При прямуванні Δt → 0 точність представлення даних 

досягає певної межі, оскільки при достатньо малих Δt ціна 

змінюється стрибком у момент здійснення угоди, а протягом 

часу між угодами залишається незмінною і рівною останній 

угоді. Дані факти свідчать про те, що дискретність часових 

рядів необхідно розуміти як один із принципів організації 

складної фінансової системи, а не лише як обмежене 

представлення результатів її діяльності [7, 8, 16, 17]. 

Ряд вихідних значень необхідно перетворити у ряд 

дискретних станів. Позначимо кількість вибраних станів s, 

кожен з яких пов’язаний зі зміною величини вихідного сигналу 

(прибутковістю). Наприклад, класифікація з двома станами, 

перший з яких відповідає додатній прибутковості при 

зростанні ціни, а другий – від’ємній при її спаданні. У 

загальному вигляді всі можливі прирости вихідного ряду 

класифікуємо на s груп. Способи розбиття будуть 

обговорюватись нижче.  

Далі здійснюється прогнозування ряду дискретизованих 

станів. Для заданого порядку ланцюга Маркова та останнього 

узагальненого стану в якості наступного вибирається 

найбільш ймовірний стан. У випадках неоднозначності при 

визначенні стану з максимальною ймовірністю застосовується 

алгоритм, який дозволяє зменшити кількість можливих 

сценаріїв прогнозу. Таким чином, маємо ряд прогнозованих 

станів, які для відомого останнього значення ряду можуть 

бути перетворені на дискретизований ряд прогнозних 

значень. 

Обчислення приростів, прогнозування та послідуюче 
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відновлення здійснюється для заданої ієрархії приростів часу 

∆t. Для ефективного використання інформації, представленої в 

наявному часовому ряді, прогнозування здійснюється для 

приростів часу ∆t=1, 2, 4, 8..., або більш складної ієрархії 

приростів та послідовного «склеювання» результатів 

отриманих на різних дискретизаціях прогнозів.  

Процедура прогнозування та склеювання є ітераційною та 

проводиться, починаючи з менших приростів, додаючи на 

кожному кроці прогноз з більшим приростом часу.  

При збільшенні кроку дискретизації часу ∆t зменшується 

статистика для визначення ланцюгів Маркова, найбільший 

крок дискретизації, який приймає участь у прогнозуванні 

обмежується. Для доповнення прогнозу низькочастотною 

складовою використовується наближення нульового порядку у 

вигляді лінійного тренду , або комбінації лінійного тренду та 

гармонійних коливань [18, 19].  

Розглянемо послідовність операцій, які необхідні для 

побудови прогнозного ряду. Для цього необхідно задати 

наступні параметри: 

1) Вид ієрархії приростів часу (проста – степені двійки, 

складна – добуток степенів перших простих чисел) 

2) Величини s – кількість станів та r – порядок ланцюга 

Маркова. Дані параметри можуть бути індивідуальними для 

кожного рівня дискретизації, знаходження оптимальних 

параметрів здійснюється експериментально. 

3) Величина порогу δ, та мінімальна кількість 

переходів Nmin. 

Алгоритм побудови прогнозу включає наступні кроки: 

1) Генерація ієрархії приростів часу – послідовності ∆t, 

максимальний з яких повинен відповідати довжині 

прогнозного проміжку N1. 

2) Для кожного приросту часу ∆t зі зростанням приростів, 

здійснюється прогнозування станів та відновлення ряду за 

прогнозними станами. Даний етап включає наступні дії: 

2.1. Обчислення приростів (прибутковостей) ряду з 

дискретизацією ∆t. 

2.2. Перетворення ряду приростів у ряд номерів 

станів (1..s). 
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2.3. Обчислення ймовірностей переходів для узагальнених 

станів. 

2.4. Побудова ряду прогнозних станів, застосовуючи 

процедуру визначення найбільш ймовірного наступного стану.  

2.5. Відновлення ряду значень з ряду станів з 

дискретизацією ∆t. 

2.6. Склеювання прогнозу з дискретизацією ∆t з рядом, 

який отримався в результаті склеювання попередніх шарів (з 

меншим кроком ∆t). У випадку, якщо даний ряд є першим, в 

якості результату склеювання повертається ряд без змін. 

3) Останній склеєний ряд склеїти з продовженням 

лінійного тренда, побудованого за всіма попередньо відомими 

точками. 

Ряд, склеєний з лінійним трендом, є результатом 

прогнозування.  

Розглянемо етапи наведеного алгоритму більш детально. 

Стани в даній методиці зв’язані с вимірюванням 

прогнозної величини. Пропонуються наступні способи 

класифікації прибутковостей у стани. Серед них – класифікація 

на основі принципу рівномірності за кількістю представників у 

класах; на основі принципу рівномірності за відхиленням, а 

також їх комбінації для різних модулів відхилень.  

Основою для класифікації станів є приріст, або 

прибутковість ряду [17, 20]. Розглядається абсолютні (2) та 

відносні (3) прирости ряду. 

 rt = pt – pt-Δt , (2) 

 
t

ttt

t
p
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  , (3) 

де pt – вхідний ряд динаміки ціни, Δt – проміжок дискретизації, 

який вибрано для аналізу. Відомо, що математичне сподівання 

ряду прибутковостей дорівнює нулю, а дисперсія є фактично 

мірою волатильності ряду. На основі значень прибутковостей rt 

здійснюється класифікація та перетворення значень ряду в ряд 

дискретних станів. Один з принципів проведення класифікації 

рівномірність за кількістю представників класів. Дана 

класифікація поділяє множину всіх приростів {rt} на s рівних 

за кількістю груп. Обчислені прирости ряду з даною 
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дискретизацією упорядковуємо за зростанням та здійснюємо 

поділ відсортованого масиву на рівні частини. Таким чином 

визначаються граничні значення {rlim,i}, які використовуються 

при перетворенні прибутковостей на номери класів. Проблему 

може створити велика кількість однакових станів, що 

спричинює однакові межі декількох сусідніх станів. Це 

створює номера станів без жодного представника і робить 

необхідним корекцію розбиття з ціллю досягнути найбільш 

можливої рівномірності в розподілу на стани. Класифікація 

відбувається за наступним алгоритмом [21, 22]: 

  st=(i | rlim,i-1>rt> rlim,i) , (4) 

де st – номер стану, який відповідає моменту часу t, для якого 

обчислена прибутковість rt; i – номер стану [1…s], інтервал 

[rlim,i-1,rlim,i] якого відповідає обчисленій прибутковості rt.  

Крім інтервалу прибутковостей, заданого зазначеними 

вище граничними значеннями [rlim,i-1,rlim,i], для кожного стану 

вибирається середнє значення прибутковості ravg,i, яке буде 

використовуватись при відновленні значень ряду за 

прогнозованими дискретними станами. 

У випадку складного ланцюга Маркова ймовірність 

наступного стану залежить не тільки від попереднього стану, а 

й від послідовності r станів, які реалізувались перед даним. У 

цьому випадку, необхідно обчислити ймовірності переходів з 

послідовності r станів у стан r+1. Формально ці ймовірності 

можна описати прямокутною таблицею розмірністю (r
s
, s).  

Ланцюги Маркова порядку r зводяться до ланцюга порядку 

1 узагальненням поняття «наявний стан», включивши в нього 

послідовність з r станів, які передують стану, ймовірність 

якого обчислюється. Таким чином, ймовірності переходів 

можна описати квадратною матрицею розмірністю (rs
,rs

), яка є 

матрицею ймовірностей переходів між узагальненими станами. 

Процес прогнозування полягає в наступному. Вибирається 

останній стан (у випадку ланцюга Маркова порядку r>1 

береться послідовність r останніх станів). Визначається 

ймовірність переходу з даного стану у всі можливі. З усіх 

можливих наступних станів вибирається стан із максимальною 

ймовірністю. Можливий випадок декількох станів із 

максимальною ймовірністю, який може бути пояснений 
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бімодальним розподілом ймовірностей. Процес прийняття 

рішення в цьому випадку описаний нижче. 

Вибраний найбільш ймовірний стан приймається як 

наступний прогнозований стан та процедура повторюється з 

наступним (доданим останнім) станом. Таким чином, ми 

отримуємо ряд прогнозних станів для даної величини 

дискретизації ∆t. 

Далі по одержаному ряду станів та відомому початковому 

значенню відбувається відновлення ряду для даної 

дискретизації ∆t. При цьому кожний стан являє собою ∆t точок 

ряду. На етапі класифікації станів з кожним станом був 

зв’язаний середній приріст ravg,i, який додається до значення 

останньої точки ряду та обчислюється наступна 

дискретизована точка. Проміжні точки заповнюються як 

лінійна інтерполяція відомих 2-х сусідніх точок. Алгоритм 

відновлення значень ряду yt на основі початкової ціни pt та 

ряду середніх приростів ravg,ik  відповідних прогнозним станам 

sk  можна задати послідовністю обчислень (5): 

yt=pt 

yt+1=yt+ravg,i1/∆t= pt+ravg,i1/∆t 

yt+2=yt+1+ravg,i1/∆t=pt+2ravg,i1/∆t 

… 

yt+∆t-1=y t+∆t-2+ravg,i1/∆t=pt+(∆t–1)ravg,i/∆t 

yt+∆t=y t+∆t-1+ravg,i1/∆t=pt+∆t ravg,i/∆t= pt+ ravg,i1 

yt+∆t+1=y t+∆t+ravg,i2/∆t=pt+ ravg,i1+ ravg,i2/∆t 

… 
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Прирости часового ряду обчислюються з різними кроками. 

Наприклад, аналогічно з дискретним перетворенням Фур‘є, 

розглядаємо прирости величиною степенів двійки. Спочатку 

обчислюємо прирости як різницю двох сусідніх значень ряду, 

потім через одне, з кроками 2, 4, 8, 16 і т.д. Позначимо цю 

різницю в часі через ∆t. 

Для кожного ∆t здійснюємо перетворення ряду приростів у 
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ряд станів, проводимо прогнозування майбутньої 

послідовності станів, потім відновлюємо ряд із заданою 

дискретизацією за спрогнозованим рядом станів. Ряди, 

отримані при відновленні для різних ∆t, проходять процедуру 

склеювання, в результаті якої отримується ряд, який і є 

прогнозним рядом. Таким чином, вибирається ієрархія 

приростів, кожна з яких відповідає за свою частоту, на якій 

відбувається прогнозування та відновлення в процесі 

склеювання. 

Суть процесу склеювання полягає в наступному. 

Процедура склеювання є ітераційною, ряд з кожною 

наступною (з більшим кроком) дискретизацією коректує, 

підтягуючи до свої точки, прогноз, сформований з результатів 

при менших ∆t. Перетворення, які виконуються в процесі 

склеювання, можна записати у вигляді наступних обчислень: 

Нехай проведене склеювання для усіх приростів часу ∆t 

<∆ti, здійснено прогноз при дискретизації ∆ti та за формулами 

Ошибка! Источник ссылки не найден. отримано часовий ряд 

{yi} Розглянемо ітераційну процедуру склеювання отриманого 

ряду {yi} з рядом, що маємо в результаті усіх попередніх 

склеювань {gi}. 

Оскільки ряд {yi} містить системні точки лише в моменти 

часу кратні ∆ti, а інші точки ряду є інтерпольованими, то 

процес склеювання полягає в заміні цих інтерпольованих точок 

значеннями системних точок з попередніх ∆t <∆ti, які містяться 

у ряді результатів попередніх склеювань {gi}.  

Алгоритм склеювання може бути записаний у вигляді 

послідовності обчислень (6) 

zt=gt=pt 

zt+1=gt+1+(yt+∆ti –gt+∆ti )/∆ti 

zt+2=gt+2+2(yt+∆ti –gt+∆ti )/∆ti  

… 

zt+∆t-1=gt+∆t-1+(∆ti–1)(yt+∆ti –gt+∆ti )/∆ti  

zt+∆t=gt+∆t+(∆ti)(yt+∆ti –gt+∆ti )/∆ti = yt+∆ti 

zt+∆t+1=gt+∆t+1+((yt+2∆ti –gt+2∆ti)– (yt+∆ti –gt+∆ti)) /∆ti  

zt+∆t+2=gt+∆t+2+2((yt+2∆ti –gt+2∆ti)– (yt+∆ti –gt+∆ti)) /∆ti 

… 

ASUS
Вычеркивание
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ряд станів, проводимо прогнозування майбутньої 

послідовності станів, потім відновлюємо ряд із заданою 

дискретизацією за спрогнозованим рядом станів. Ряди, 

отримані при відновленні для різних ∆t, проходять процедуру 

склеювання, в результаті якої отримується ряд, який і є 

прогнозним рядом. Таким чином, вибирається ієрархія 

приростів, кожна з яких відповідає за свою частоту, на якій 

відбувається прогнозування та відновлення в процесі 

склеювання. 

Суть процесу склеювання полягає в наступному. 

Процедура склеювання є ітераційною, ряд з кожною 

наступною (з більшим кроком) дискретизацією коректує, 

підтягуючи до свої точки, прогноз, сформований з 

результатів при менших ∆t. Перетворення, які виконуються в 

процесі склеювання, можна записати у вигляді наступних 

обчислень: 

Нехай проведене склеювання для усіх приростів часу ∆t 

<∆ti, здійснено прогноз при дискретизації ∆ti та за формулами 

(5) отримано часовий ряд {yi} Розглянемо ітераційну 

процедуру склеювання отриманого ряду {yi} з рядом, що маємо 

в результаті усіх попередніх склеювань {gi}. 

Оскільки ряд {yi} містить системні точки лише в моменти 

часу кратні ∆ti, а інші точки ряду є інтерпольованими, то 

процес склеювання полягає в заміні цих інтерпольованих точок 

значеннями системних точок з попередніх ∆t <∆ti, які містяться 

у ряді результатів попередніх склеювань {gi}.  

Алгоритм склеювання може бути записаний у вигляді 

послідовності обчислень (6) 

zt=gt=pt 

zt+1=gt+1+(yt+∆ti –gt+∆ti )/∆ti 

zt+2=gt+2+2(yt+∆ti –gt+∆ti )/∆ti  

… 

zt+∆t-1=gt+∆t-1+(∆ti–1)(yt+∆ti –gt+∆ti )/∆ti  

zt+∆t=gt+∆t+(∆ti)(yt+∆ti –gt+∆ti )/∆ti = yt+∆ti 

zt+∆t+1=gt+∆t+1+((yt+2∆ti –gt+2∆ti)– (yt+∆ti –gt+∆ti)) /∆ti  

zt+∆t+2=gt+∆t+2+2((yt+2∆ti –gt+2∆ti)– (yt+∆ti –gt+∆ti)) /∆ti 

… 

ASUS
Вычеркивание
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Додатково проведено усереднення за довжиною 

навчальної вибірки, тобто початкова вибірка зменшувалась 

кожного разу з кроком, наприклад, у 250 днів прогноз 

перераховувався і так продовжувалось до досягнення критично 

необхідної довжини вибірки, наприклад, у 1000 днів 

(приблизно 4 роки). Середнє значення прогнозів 

порівнювалось з реальними значеннями фондових індексів на 

дату розрахунків.  

Деякі з результатів на 2014р. представлені у роботі [23]. 

Там же зроблені і середньострокові прогнози за більшістю 

фондових індексів. Наведемо дані щодо точності прогнозів на 

початок 2018р.  

Розглянемо результати прогнозування фондових ринків на 

початок 2012р. Точкою 250 позначено момент початку 

прогнозів. Результати прогнозів та реальні значення деяких 

фондових індексів наведено на рисунках 1-3. 

Для прикладу у випадку індексу широкого ринку США 

(S&P 500) показані стандартні відхилення (std) від середнього 

значення (mean) прогнозу.  

 

 
  a)    b) 

Рис. 1. Прогнозування індексу S&P 500 (a – США) та DAX (b – 

Німеччина)  
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На рис. 2, 3 аналогічні результати порівнюються для 

фондових індексів Індії (BSE) і Бразилії (IBOVESPA) та Китаю 

за індексами HIS і SSEC.  
 

 
  a)    b) 

Рис. 2. Порівняння прогнозних (mean) з реальними фондовими 

індексами для Індії (a) та Бразилії (b) 

 

 

 
  a)    b) 

Рис. 3. Відповідність прогнозних та реальних фондових індексів 

Китаю за даними HIS (a)  SSEC (b) 

 

Результати прогнозування свідчать про те, що метод 

складних ланцюгів Маркова коректно передає 

середньострокову динаміку фондових індексів і може широко 

використовуватись у прогнозуванні макроекономічних 

показників. 
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2.13. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИЛЕММЫ 

АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
 

Статья «Институциональный взгляд на дилеммы анализа и 

оценки экономической безопасности домашних хозяйств» 

представляет рассуждения, направленные на идентификацию и 

характеристику инструментов для оценки уровня 

экономической безопасности домашних хозяйств. Отправной 

точкой для предлагаемых решений является предложение 

институционального восприятия экономической безопасности 

домашних хозяйств. Очередным шагом стала концентрация на 

методологической дилемме идентификации индикаторов, 

абсолютных и относительных показателей экономической 

безопасности этого хозяйственного субъекта. Размышления 

позволили идентифицировать и охарактеризовать ключевые 

индикаторы оценки экономической безопасности на уровне 

домашнего хозяйства. Заключительная часть размышлений – 

http://www.dpg-verhandlungen.de/2009/dresden/agsoe.pdf
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это попытка идентификации современных индикаторов 

экономической безопасности домашних хозяйств. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; 

индикаторы, абсолютные и относительные показатели 

экономической безопасности 

ВВЕДЕНИЕ. Анализ и оценка экономической 

безопасности чаще всего осуществляются на уровне 

государства и фокусируют внимание на его экономических 

основах как в реальном, так и в функциональном измерениях 

[13;с.24-38]. Представляется обоснованным перенос таких 

решений на уровень основных хозяйственных субъектов, в том 

числе и домашнего хозяйства, понимаемого как «группа 

связанных или не связанных родственными узами людей,  

проживающих вместе…» [7; с.3-4]. Следует принять во 

внимание, что если члены семьи проживают вместе и вместе 

ведут хозяйство, то домохозяйство включает в себя группу 

лиц. Если же член семьи содержит себя самостоятельно, то, 

независимо от того, проживает он отдельно или с другими 

людьми, он представляет собой отдельное домохозяйство, 

включающее в себя одного индивидуума. Все домашние 

хозяйства как таковые функционируют в сфере потребления, а 

часть из них – и в сфере производства. В практике социально-

экономической жизни, опираясь на критерий исключительного 

или главного источника содержания, выделяют домашние 

хозяйства: наемных работников, крестьян, работающих на себя 

(самостоятельно занятых),  пенсионеров, получателей доходов 

от собственности, получателей прочих трансфертных доходов 

[12:с.294-295]. 

Вышеприведенное понимание домашнего хозяйства и 

оценка экономической безопасности на уровне этого субъекта 

требуют  учета двух подходов:  

- аналитического, сосредотачивающегося либо на 

отдельных областях  общественно-экономического и 

социально-бытового функционирования субъекта, либо на  

отдельных его характеристиках, таких как: уязвимость, 

податливость, степень зависимости; 

- синтетического, описывающего его уровень в очень 

сжатой форме на основе комплекса нескольких показателей. 
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Этот подход, на первый взгляд простой и ясный, таковым, 

однако, не является. Его применение наталкивается на 

многочисленные дилеммы, трудные, но обязательные для 

решения, проблемы [14;с.49-66]. Они представляют собой 

целый комплекс, в котором, в первую очередь, следует 

выделить дилеммы: методологическую, идеологическую, 

политическую, историческую, социально-психологическую, 

законодательно-юридическую, этико-моральную, 

технологическую и логистическую. При этом все они 

взаимосвязаны.   

1. Предложение институционального восприятия 

экономической безопасности домашнего хозяйства.  

Определение сущности экономической безопасности 

домашнего хозяйства требует получения ответов на целый ряд 

вопросов: какова ее суть?; каковы условия создания 

экономической безопасности?; с помощью каких  показателей 

можно описать уровень и состояние экономической 

безопасности?; какая экономическая теория наиболее подходит 

для описания механизма формирования экономической 

безопасности домашнего хозяйства в современном мире?; 

какая формула экономической безопасности соответствует  

требованиям современного мира? 

Не углубляясь в подробное описание существующих 

определений экономической безопасности, удачным подходом 

представляется использование в качестве основы следующего 

определения: «Экономическая безопасность государства – 

это такой уровень развития национальной экономики, при 

котором обеспечивается высокая эффективность ее 

функционирования – через использование внутренних 

факторов развития – а также способность эффективно 

противостоять внешнему натиску, угрожающему 

стабильному процессу развития».  

На фоне вызовов современной цивилизации, 

прогрессирующих процессов глобализации и регионализации, 

проблема экономической безопасности не только озвучивается 

и воспринимается, но и предпринимаются попытки ее 

решения. Категория экономической безопасности содержит в 

себе двойственную суть ее понимания: «как потребности» и  
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«как специфического блага». Трактовка экономической 

безопасности как потребности определяет необходимость 

восприятия ее как состояния беспокойств общества, 

вызываемого невозможностью ее (потребности) 

удовлетворения. Удовлетворять потребность всей 

государственной системы призваны специфические, так 

называемые «общественные блага». Это те блага, которыми 

пользуются как отдельные люди, так и группы людей 

независимо от того, платят они за их потребление или нет. Обе 

эти перспективы накладываются одна на другую. При этом 

рассматривать их следует на двух, накладывающихся друг на 

друга уровнях [14;с.189-200]: общеэкономическом 

(общественно-экономическом) и оборонно-экономическом. 

Экономическая безопасность воспринимается также в разных 

масштабах: от глобальной, через региональную, национальную 

(государственную), до безопасности предприятия и домашнего 

хозяйства. 

Фокусируя внимание только на проблеме экономической 

безопасности домашнего хозяйства, необходимо отметить, что, 

как и понятие общей безопасности государства, она является 

очень растяжимым и многозначным понятием. Синтезируя 

различные точки зрения, следует отметить, что экономическая 

безопасность домашнего хозяйства тесно связана: во-первых, с 

будущим, в котором никогда нельзя быть уверенным; во-

вторых, с такими факторами как занятость, безработица и т.п. 

Это означает, что все решения, касающиеся обеспечения 

экономической безопасности домашнего хозяйства, имеют 

универсальный характер в общих формулировках, и сугубо 

специфический характер при решении конкретных проблем. 

Общими являются основы отдельных элементов 

экономической безопасности: финансового, социально-

бытового, материального, а также продовольственного. 

Более подробные способы определения экономической 

безопасности домашнего хозяйства связаны с общей 

сущностью экономической безопасности, характеризуемой как 

производная: факторов экономического развития и 

ограничивающих их барьеров; состояния экономики и ее 

структуры, а также экономических отношений и взаимосвязей, 
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призванных эффективно противодействовать негативным 

внешним воздействиям, способным затормозить 

экономическое развитие, ослабить общественно-политическую 

стабильность и обороноспособность; общего состояния 

экономической зависимости, определяющей степень влияния 

внешней экономической интеграции на внутренне 

экономическое развитие; степени податливости на влияние 

политики государства – главным образом через каналы и 

механизмы экономических зависимостей; а также баланса 

потребностей развития и возможностей их удовлетворения 

[14;s,45-46]. 

Каждое из вышеприведенных определений экономической 

безопасности тесно связано с экономическим ростом и 

развитием, а также с политикой экономического (шире – 

общественно экономического) роста (развития) страны, на 

территории которой функционирует данной домашнее 

хозяйство. Ее изменения следует рассматривать через призму 

знаний и культуры, а также времени и терпения. 

Одной из дорог на пути к новому подходу к проблемам 

экономической безопасности домашнего хозяйства может 

стать использование достижений новой институциональной 

экономики. Ее идея родилась как предложение нового – 

параллельного старому – течения экономической теории 

[15;с.31-52]. Ориентация на институциональную теорию 

вытекает из ее характера, с одной стороны, критичного по 

отношению к течениям, признаваемым ортодоксальными, а с 

другой стороны, постоянно предлагающего новые концепции и 

постулаты в отношении экономической политики. 

Питательной почвой для развития теории институциональной 

экономики стал кризис парадигмы рациональности и 

гуманизма, приведший к тому, что экономическая теория 

утратила возможность выйти из сферы чистой идеи и 

воплотиться в реальность. Сложившаяся ситуация 

способствует нарастанию социального и экономического 

напряжения, влекущего за собой кризис безопасности. Но 

одновременно она мотивирует стремление к переменам, к 

поиску новых парадигм, которые будут способствовать 

решению проблем современного мира [10;с.15-20].   
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Отправной точкой в поиске новой парадигмы безопасности 

должны быть идентификация и определение ее структурных 

элементов: субъекта безопасности, предмета безопасности, а 

также среды, в которой безопасность будет обеспечиваться или 

реализоваться. Все эти элементы тесно взаимосвязаны и 

накладываются друг на друга. Это позволяет свести структуру 

безопасности к трем прерогативам: первой – человеку с 

окружающим его миром, его действиям, преобразующим 

природу, его продуктам и их взаимопроникновению; второй – 

окружению (общественному и природному), в котором человек 

пребывает; третьей – миру идей, благодаря которым человек  

идентифицирует себя в окружающей реальности. Только на 

основе взаимосвязанных и взаимопроникающих прерогатив 

человек (общество) как субъект безопасности, опираясь на 

свои знания и опыт, идентифицирует свое место в ней, 

одновременно создавая основы парадигмы безопасности в 

областях аксиологии, эпистемологии и онтологии. Это 

означает, что парадигма безопасности должна выделять 

одновременно ее субъект и предмет; среду безопасности как 

состояние и как динамический процесс; на уровне государства 

и международных отношений; в позитивном и в негативном 

аспектах. 

Новая парадигма должна способствовать позитивному 

отношению человека к безопасности, выражающемуся в 

принятии им, а так же всем обществом и его институциями, 

части ответственности за ее формирование. Это означает, что 

идея новой парадигмы вырастает на основе сомнения в 

традиционном (просветительском) понимании проблемы 

безопасности, в том числе экономической, понимании, 

укоренившемся в современном рациональном подходе, в 

соответствии с которым «реальность» всегда можно 

подвергнуть научному изучению и соответствующим образом 

изменить. В соответствии с ним кризисные и конфликтные 

ситуации можно спланировать и управлять ими. Можно 

определить силы и средства и спланировать действия. В 

рамках этих действий наращивалась сила государств и 

подчинялись люди, что на практике означало появление 

системы их принуждения. Государство в рамках этой 
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парадигмы ставило во главу угла силу как средство 

достижения могущества и прогресса. 

Изменение парадигмы – это также изменение восприятия 

роли и значения общественных, политических, военных и 

религиозных институтов. Неприемлем стиль мышления и 

действий, основывающийся на рационализме, связывающем 

безопасность с механизмами приказов и контроля. Потому что 

ни одна традиционная форма разума не в состоянии ответить 

на вопрос о необходимости интервенции в случае 

возникновения кризисной ситуации. В таком случае всегда 

существует угроза возникновения тоталитаризма и гегемонии 

во всех формах с различными последствиями. В современном 

плюралистическом и дифференцированном мире необходимо 

мышление, которое было бы способно сформулировать и 

популяризировать другие, отличающиеся от высших 

политических и моральных целей, поводы для накопления и 

применения средств силы. 

Традиционно наиболее распространен подход к роли силы 

в жизни общества, сформированный на основе постулата, что 

заданием государства, прежде всего, является реализация 

интересов безопасности его институтов и организаций, 

находящихся под угрозой там, где нет права и порядка. 

Власти, стремящиеся к отказу от политического реализма,  

исходят из того, что безопасность находится под угрозой не 

там, где дошло до возникновения угрозы государству и народу, 

а везде там, где внутри общества, в международных 

отношениях (где проживают различные народы, разделенные 

границами) и межнациональных отношениях (где в одном 

государстве живут рядом друг другом разные национальности) 

господствуют не нравственные принципы, а насилие. 

Поэтому изменение сложившегося порядка вещей и 

обеспечение безопасности не могут быть гарантированы 

только путем использования силы (государства, коалиции 

государств), но через опору внутренних и международных 

отношений на других, в этом случае, нравственных основах. 

Если контакты отдельных людей и целых государств будут 

основываться на универсальных нравственных принципах, то 

сформируются новый порядок во внутригосударственных и 
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межгосударственных взаимоотношениях и общая безопасность 

человечества. 

В построение парадигмы новой институциональной 

экономики [16;с.492-496], которую, в свою очередь, можно 

трактовать как основу для определения сущности 

экономической безопасности домашнего хозяйства, были 

вовлечены ведущие неоинституционалисты (Кларенс Эдвин 

Эйрес, Карл Полани, Карл Раймунд Поппер, Томас Кун, Имре 

Лакатос, и другие). Все они ссылаются на взгляды 

основоположника институционализма Торстейна Бунде 

Веблена (T. B. Veblen).  

В первую очередь, востребовано понятие категории 

«общественных институтов», понимаемых как 

«доминирующие способы мышления, учитывающие отдельные 

социальные условия, отдельные функции индивидуума и 

сообщества, мыслительные навыки или способы трактовки 

явлений – которые руководят человеческой жизнью и 

сформированы прошлым опытом. Они являются творениями 

прошлого, приспособленными к тогдашним условиям, поэтому 

никогда не соответствуют в полной мере требованиям 

современности [14;с.171]. 

При этом институционалисты осознавали существование – 

наряду с предпосылками, которые сформировали потребность 

формулировки парадигмы новой институциональной 

экономики – определенных требований к ней, а именно: 

парадигма не будет дана раз и навсегда, а будет принята в 

результате консенсуса большинства исследователей; парадигма 

может периодически подвергаться принципиальным 

корректировкам, влекущим за собой глубокие изменения в 

науке, называемые научной революцией; парадигма должна 

подвергать сомнению смысл абсолютной истинности.  

Исследователи принимали также, что новую парадигму 

должны характеризовать логическая и смысловая сплоченность 

и относительная простота. Она должна содержать только те 

понятия и теории, которые для данной науки объективно 

необходимы, а также давать возможность создания более 

подробных теорий в соответствии с известными фактами. 

На фундаменте постулатов вышеназванных 
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институционалистов появляется возможность предложить 

идею парадигмы новой институциональной экономики, 

которую, в свою очередь, можно применить для определения 

сути экономической безопасности домашнего хозяйства. 

Парадигма включает в себя комплекс элементов, образующих 

её «ядро», и  окружающие его «пояса безопасности» (рис.1) 

[16; с.495].  
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Рис.1. Идея парадигмы новой институциональной экономики 

 

Ядро парадигмы институциональной экономики 

составляют четыре структурных элемента: «общественные 

церемонии» и «технология» (соответствующие идеи мира 

бизнеса и мира промышленности Т.Б. Веблена); «философия» 

(отсылка к взглядам К.Э. Эйреса, прагматизму Дж. Дьюи и 

инструментализму), а также «среда» (базирующаяся на 

взглядах Карла Полани и его экономической антропологии). 

Каждый из этих элементов имеет собственный «пояс 

безопасности», который является его окружением и 

характеризует его принципиальные составляющие. 

«Общественные церемонии» характеризуются тремя главными 

элементами: институтами, убеждениями и ценностями. В свою 
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очередь, «технологии» включают два элемента: инструменты и 

квалификации. А «среда» конкретизируется такими 

элементами как: флора, почва, фауна, климат. «Философия» – 

это совокупность таких элементов, как правомочность 

общества, представительная демократия, достаточность.   

Представленная формула парадигмы институциональной 

экономики предполагает, что наблюдатель реальной 

действительности, который намерен ее исследовать, не может 

быть нейтральным и не будет объективным, поскольку всегда 

является представителем определенной культуры. Чтобы дать 

свою оценку происходящему, он должен учитывать 

достижения многих научных дисциплин. Принимая  это во 

внимание, Хайден и Ходжсон предприняли попытки 

совершенствования трактовки парадигмы. Хайден 

(F.G. Hayden) распространяет на парадигму концепцию 

таблицы-матрицы общественного уклада, состоящей из 

потоков и запасов, не имеющих единого  знаменателя, 

отдельные ячейки которой интегрируют отношения 

бесплатного обеспечения, распределения и обмена. В свою 

очередь, Ходжсон (G. M. Hodgson) вводит в парадигму 

институциональной экономики четыре понятия: концепцию 

обмена, понимаемого как трансферт права собственности; 

институт рынка, воспринимаемого как комплекс 

общественных институтов, с помощью которых 

осуществляется регулярный обмен товаров; предприятие как 

средство обеспечения  снижения альтернативных расходов и 

ведения хозяйственных счетов, действующее в условиях 

неопределенности; ожиданий, сводящихся к постулату 

создания институтов, способствующих формированию в 

будущем смешанного общественно-экономического уклада, в 

котором будут сосуществовать традиции, рынок и 

планирование. 

Вышеприведенные размышления  о парадигме 

экономической безопасности домашнего хозяйства 

уполномочивают на рассмотрение ее через призму ее 

структурных элементов, то есть ее субъекта, предмета и среды. 

Рассмотрение через призму субъекта означает, что парадигма 

должна быть отнесена не только к человеку и обществу, но и к 
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специализированным общественным институтам (структурам). 

Если вести речь об  отдельном человеке (единице), то 

парадигма экономической безопасности должна воспринимать 

его через призму элементарных потребностей [8] и, в конечном 

итоге, сводиться к обеспечению личной безопасности. Тем, что 

должно ее обеспечить, являются определяющие действия 

человека различного рода вызовы, основой которых является 

человеческая цивилизация на всех этапах ее развития.  

В свою очередь, по отношению к обществу (общественным 

группам) парадигма идентифицируется как общественная 

безопасность, целью которой является удовлетворение 

потребности существования, выживания, уверенности, 

стабильности, самоопределения, независимости, защиты 

уровня и качества жизни в рамках определенных 

общественных структур. Общественная безопасность включает 

в себя также обеспечение и реализацию фундаментальной 

потребности человека (как единицы общества) в определении 

своего места в коллективе, в признании со стороны социума. 

Удовлетворение этой потребности приводит к созданию 

общественных структур и процессу социализации 

индивидуума. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что парадигма 

общественной безопасности реализуется через 

специализированные общественные структуры, призванные 

обеспечивать, создавать и проектировать будущее состояние 

безопасности, ведущую роль в формировании экономической 

безопасности следует отвести государству как форме организации 

общества. Государство, будучи субъектом международного 

права, характеризуется: определенной территорий (земная 

поверхность вместе с природными ресурсами), населением, 

правительством и способностью вступать во взаимоотношения с 

другими государствами. Перечисленные элементы являются 

основой парадигмы безопасности государства. Государство, 

воспринимаемое сквозь призму вышеуказанных определителей, 

путем осуществления внутренней и внешней политики должно 

обеспечить непрерывность во времени и пространстве, 

независимость и суверенность. 

Парадигма экономической безопасности со стороны 
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субъекта – как безопасность личности и общества – должна 

рассматриваться в нескольких плоскостях: человека 

(человеческой единицы), социальной группы, общественного 

объединения, народа, государства, международного 

сообщества, человеческой цивилизации. Следует подчеркнуть, 

что каждый из вышеперечисленных субъектов имеет свою 

специфику, является частью другого субъекта и 

характеризуется определенной культурной традицией. Все они 

при этом являются принципиальными детерминантами 

безопасности личной, общественной и международной [6; 

с.41-54]. 

В свою очередь, институциональная парадигма 

экономической безопасности, рассматриваемая с предметной 

стороны, на уровне государства должна  учитывать такие 

атрибуты, как: географическое положение, обеспеченность 

природными и материальными ресурсами,  материальное и 

нематериальное культурное наследие как средство 

удовлетворения потребностей, восприятие идеи экономической 

безопасности.  

Институциональной экономической безопасности, с точки 

зрения среды, в которой она реализуется, присущи и другие 

атрибуты. Среди них, прежде всего, следует выделить: 

взаимодействие на линии руководитель – подчиненный, 

обладание материальными ресурсами, разделение центров 

власти политической и экономической, взаимодействие между 

общественными группами, надзор за функционированием и 

деятельностью государственных органов. 

Парадигма новой институциональной экономики 

позволяет определить экономическую безопасность хозяйства 

как такое социальное и экономическое (финансовое, 

материальное, бытовое) состояние, которое обеспечивает 

высокий уровень благосостояния через надлежащее 

использование внутренних факторов развития и эффективное 

противодействие внешнему давлению, способному привести к 

возникновению социальных и экономических проблем на пути 

развития данного хозяйственного субъекта. Данное понятие 

по своей сути является очень расплывчатым и многозначным.  

Вышеприведенная сущность институционального подхода 
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к пониманию экономической безопасности домашнего 

хозяйства показывает, что рассматриваемая безопасность 

является исторически сформировавшимся способом поведения 

данного субъекта хозяйствования в системе национальной 

экономики, подтвержденным прошлым опытом и 

опирающимся на систему знаний, убеждений и этических 

ценностей, позволяющих предотвратить потенциальные и 

реальные угрозы. Она является способом не только их 

восприятия, но и понимания и предвидения. Ядро такого 

восприятия экономической безопасности домашнего хозяйства 

включает в себя четыре сферы: первая – среда (природа, 

климат, общество, экономика); вторая – церемониальная 

(институты, понимаемые как доминирующие нормы 

поведения, правила, символы, основания, ценности, 

убеждения, знания, замыслы, умения и навыки, опыт); третья – 

инструментальная (организация хозяйственных субъектов, 

процессы управления субъектами, инструменты политики и 

стратегия её реализации, позволяющие примирить 

противопоставленные друг другу интересы хозяйственных 

субъектов); четвертая – материально-техническая (машины, 

механизмы, инфраструктура, техника, технологии, 

квалификация, предприимчивость).  

Предложенное определение экономической безопасности 

домашнего хозяйства позволяет воспринимать её, с одной 

стороны, как выражение взаимодействия между 

хозяйственными субъектами (человеком, обществом, 

государством) и экономической средой государства, 

опирающейся на правовые нормы, процедуры и располагаемые 

ресурсы, позволяющие предотвратить потенциальные и 

реальные экономические угрозы и преодолевать возможные 

экономические кризисы; а с другой стороны, через призму 

большого количества аспектов её проявления: 

методологический, идеологический, исторический, 

политический, социологический, психологический, 

законодательный, правовой, административно-

бюрократический, этико-моральный, технологический и 

логистический.  

На практике все перечисленные аспекты накладываются 
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один на другой, а векторы их силы либо создают условия, 

благоприятные для формирования желательного характера 

культуры безопасности, либо способствуют  появлению угроз 

для ее функционирования. Каждый из них генерирует разную 

обусловленность. 

2. Методологическая дилемма идентификации 

определителей, абсолютных и относительных показателей 

экономической безопасности. 

Размышления над проблемами, озвученными в названии 

статьи, неизбежно приводят к необходимости решения 

методологической дилеммы. В контексте выбора инструментов 

для описания экономической безопасности домашних 

хозяйств, основой для возникновения такой дилеммы служит, 

проявляющееся в равной степени в сфере науки и в сфере 

практики, «фехтование» понятием экономической 

безопасности. Появление множества трактовок можно даже 

охарактеризовать как определенную моду, повлекшую за собой 

девальвацию этого понятия. Иногда экономическая 

безопасность трактуется как ключ к решению всех проблем, 

превращаясь в итоге в фикцию, как научно-исследовательскую, 

так и публицистическую. Многие трактовки вызывают появление 

целого ряда вопросов, таких как: почему, чем больше говорится о 

социальной безопасности, тем чаще приходится сталкиваться с 

проявлениями бедности и нищеты в обществе?; почему, чем 

больше  говорится о продовольственной безопасности, тем 

больше в обществе голодных и истощенных людей?; почему, 

уделяя  большое внимание  общественной безопасности, 

приходится сталкиваться с необходимостью содержания целой 

армии безработных, которая в любой момент может генерировать 

социальный взрыв?  Подобных вопросов можно было бы 

сформулировать множество. 

Методологическая дилемма проявляется и при выборе 

совокупности инструментов, необходимых для анализа и 

описания характера экономической безопасности на уровне 

домашних хозяйств. Непригодны те из них, которые в 

неполной мере учитывают вопросы экономического роста, 

социальной справедливости, защиты культурных ценностей, 

качества управления народным хозяйством и социальной 
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сферой, защиты окружающей среды и их влияние на: 

материальный уровень жизни (доходы, потребление, 

богатство), здоровье, образование, работоспособность и 

социальную активность, политическую систему, общественные 

отношения и связи, природную среду с учетом нынешних и 

будущих условий, а так же отсутствие чувства защищенности 

как во всех сферах жизни [9;с.28].   

Одного только описательного определения сущности и 

сферы экономической безопасности домашнего хозяйства не 

достаточно для того, чтобы решить методологическую 

проблему на всех ее уровнях. С учетом этого факта, 

осуществление оценки экономической безопасности данного 

субъекта, в первую очередь, требует идентификации и 

выявления сущности индикаторов, относительных  и 

количественных показателей данного процесса, которые 

позволили бы осуществить идентификацию, анализ и оценку 

хозяйственных кондиций субъекта, воспринимаемого через 

призму его сильных и слабых сторон. А в отдаленной 

перспективе – осуществлять мониторинг последствий 

общественных, хозяйственных и социально бытовых 

процессов, происходящих в домашнем хозяйстве. Это 

означает, что в ходе выяснений особое внимание должно 

быть уделено поиску критериев верификации и принципов 

использования показателей. В данной сфере экономическая 

наука может использовать наработки метрологии в области: 

определения малых величин, измерительного анализа, 

способов измерений, инструментов и техник измерения, 

выбора измерительных шкал и анализа ошибок при 

измерениях [2].  

В дальнейших размышлениях под индикатором 

экономической безопасности следует понимать определенный 

признак, характеризующий зависимость функционирования 

изучаемого субъекта: от эффекта функционирования 

различных секторов народного хозяйства; от 

функционирования отдельных его ресурсов и эффектов их 

использования; от внутренних и внешних факторов. 

Появляется необходимость разработки формул индикаторов 

экономической безопасности домашнего хозяйства. Для этого 
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необходима методологическая поддержка в определении 

областей их применения, их упорядочение и каталогизация, а 

затем  идентификация и выбор из них наиболее существенных 

с точки зрения людей, ведущих домашнее хозяйство.  Такой 

подход позволяет рассчитывать, с одной стороны, на создание 

основ для эмпирической идентификации состояния 

экономической безопасности домашнего хозяйства и его 

оценки, с другой стороны, на выявление с помощью 

индикаторов первых сигналов потенциальных проблем в 

развитии и угроз для членов этого субъекта хозяйствования. 

При оценке экономической безопасности домашнего 

хозяйства требуется обратить внимание на тот факт, что мы 

имеем дело с оценкой влияния макро-процессов развития, 

оцениваемых, соответственно, макро-показателями, на все 

позитивные и негативные, количественные и качественные 

изменения, происходящие на микро-уровне и оцениваемые по 

микро-шкале. Оценка формирования и поддержания 

экономической безопасности домашнего хозяйства 

осуществляется как в отношении к факторам ее создания и 

укрепления (факторы развития), так и в отношении факторов, 

ограничивающих, задерживающих развитие или даже 

ослабляющих уже сформировавшееся состояние 

экономической безопасности субъекта (так называемые 

барьеры развития). Такой подход является следствием того 

факта, что экономическая безопасность формируется под 

воздействием равнодействующей силы влияния факторов 

развития и ограничивающих их барьеров, которые 

присутствуют в каждой группе формирующих безопасность 

факторов: людских, материальных (социально-бытовых), 

финансовых, образовательных, культурных, организационно-

функциональных.  

Принимая за исходную точку идентификации 

инструментов оценки экономической безопасности домашнего 

хозяйства три области ее формирования: область 

возможностей (фактических и потенциальных), предложения, 

то есть удовлетворения потребностей людей, образующих 

домашнее хозяйство; область потребностей членов домашнего 

хозяйства; область социально-бытовой инфраструктуры, 
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представляется обоснованным  принятие каждой из них как 

области применения индикаторов экономической безопасности 

на уровне домашнего хозяйства, а затем выбора  

соответствующих им относительных и абсолютных 

показателей.   

Поскольку индикаторы, относительные и абсолютные 

показатели должны предоставить информацию о текущей 

ситуации и способствовать принятию соответствующих 

ситуации решений, правильный их выбор представляет 

особенный интерес. Они также должны обеспечить 

возможность прогнозирования. Соответственно, их выбор 

должен позволить получить критерии, необходимые для 

оценки базовых потребностей членов домашнего хозяйства в 

прошлом, в настоящее время и в будущем.  

3. Идентификация и характеристика основных 

индикаторов для оценки экономической безопасности на 

уровне домашних хозяйств.  

Упрощённая трактовка экономической безопасности как 

баланса потребностей и возможностей их удовлетворения, 

создает возможность использования такого подхода на уровне 

домашнего хозяйства. Появляется возможность выбора трех 

комплексов показателей для оценки экономической 

безопасности домохозяйств. Первый из них представлял бы 

сторону спроса, второй – сторону предложения, а третий – 

сторону обеспечения (состояния, процесса), то есть 

инфраструктурную, как со стороны спроса, так и со стороны 

предложения. При этом следует подчеркнуть, что сторона 

спроса отражает уровень материальных потребностей 

домохозяйств. Сторона предложения – это комплекс базовых 

факторов предложения материальных благ и услуг, связанных 

с потенциалом национальной экономики и 

институциональными факторами, выражающимися в 

конструкциях социально-экономической политики и ее 

реализации по отношению к домашним хозяйствам. Третья – 

инфраструктурная – сторона представляет основы управления 

доступными ресурсами. Такая концепция размышлений в итоге 

привела к выделению четвертой области экономической 

безопасности – балансовой. Это означает, что индикаторы 
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экономической безопасности должны рассматриваться не 

только отдельно для спроса и предложения, но и в связке 

спроса и предложения, то есть в балансовой увязке. 

Разработка формулы экономической безопасности, 

опирающаяся на эти принципы, требует определения 

инструментов и презентации их уровней. Эту роль будут 

выполнять относительные и абсолютные показатели. 

При этом под относительными показателями понимаются 

сравнительные величины, относящиеся к какой-то основе, то 

есть числа, выражающие процентное либо количественное 

соотношение определенных величин. Иногда они 

рассматриваются как разновидность абсолютных показателей 

[5; с.273]. Они отображают определенные свойства предмета 

или явления, устойчиво связанные с какими-либо другими его 

свойствами таким образом, что проявление одного свойства 

позволяет констатировать либо предвидеть возникновение и 

другого свойства [4; с.334]. Вычисление относительных 

показателей основывается на выборе определённого исходного 

пункта для данного явления, а затем определении по отношению 

к этой основе исследуемой величины в процентах. Различают 

показатели структуры, динамики, целевые (то есть плановые) и 

программные (которые могут быть количественными и 

качественными, техническими, технико-экономическими), 

суммарные и индивидуальные, а так же другие. 

Под абсолютными показателями [5; с.423-426], которые 

могут быть количественными (натуральными либо 

условными), стоимостными или временными, следует 

понимать соответствующим образом подобранные абсолютные 

числа, позволяющие провести анализ, осуществить сравнения, 

сформировать оценки. В такой форме абсолютные показатели 

могут быть использованы для измерения количества вещей, 

явлений или событий, как в статичной ситуации статики, так и 

в динамике. По своей сути они являются соответствующим 

образом подобранными числовыми данными, отображающими 

определённые состояния  домашних хозяйств и происходящие 

в них события. 

Абсолютные показатели экономической безопасности 

домашних хозяйств могут быть использованы в виде: 
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 во-первых, синтетических показателей, которые в 

агрегированном виде делают возможной аппроксимацию 

индикаторов экономической безопасности домашнего 

хозяйства и формирование общей картины; 

 во-вторых – аналитических показателей, описывающих 

количественные размеры каждого фактора, влияющего на 

экономическую безопасность домашнего хозяйства. 

Хоть и в разной степени, но оба типа абсолютных 

показателей, независимо от того, используется балансовый, 

статистический или какой-либо другой метод исследований, 

могут быть использованы при разработке и описании 

индикаторов экономической безопасности домашнего 

хозяйства. 

Указанные аналитические инструменты, то есть 

относительные и абсолютные показатели, представляют собой 

величины (абсолютные или относительные), описывающие 

определенный уровень характеристик, присущих явлениям, 

касающимся домашних хозяйств, которые в сочетании с 

другими свойствами, другими явлениями или зависимостями 

позволяют определять наличие и спрогнозировать проявление 

новых характеристик, свойств или зависимостей в 

анализируемой области. Они могут быть простыми и 

сложными. 

Проблема показателей экономической безопасности 

домашнего хозяйства – это не только вопрос формирования 

необходимого их набора, но и вопрос их качества, то есть 

совершенства. Оценивать качество показателей следует с 

учетом многогранности и сложности этого вопроса. Они 

проявляется в: множественности критериев, на основе которых 

выбираются индикаторы, абсолютные и относительные 

показатели; множественности их типов; характере 

взаимосвязей и взаимозависимостей между индикаторами и 

показателями, а так же в характере условий формирования 

экономической безопасности на уровне домашнего хозяйства. 

Каждый из выше описанных критериев выбора 

индикаторов экономической безопасности обращается к одним 

и тем же их видам. Принимая во внимание специфику каждого 

из индикаторов, можно выделить два основных их вида: общие 
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и пороговые. Масштаб и диапазон использования каждого вида 

индикаторов  различаются в зависимости от областей их 

использования. 

Общими индикаторами являются те, которые отражают 

суть основных процессов социальной и экономической 

реальности, касающейся домашних хозяйств. Их 

характеристика (размер, структура, способ использования и т. 

д.) описывает наиболее важные решения, принимаемые 

людьми в сферах потребления, производства товаров и услуг, а 

так же инфраструктуры, в которой они реализуются. С учетом 

масштаба той области реальности, которой они касаются, 

общие показатели делятся на частичные и детальные. 

Используются общие показатели в каждой из трех областей: 

спроса, предложения и инфраструктуры. 

Пороговые индикаторы – это конкретизация общих 

индикаторов, характеризующая так называемые критические 

пороги, превышение которых не позволит членам домашних 

хозяйств самостоятельно принимать решение о собственном 

развитии и потребительском поведении. Критический порог 

экономической безопасности домашнего хозяйства означает 

состояние, превышение которого не оставляет шансов на 

автономное решение проблем и преодоление барьеров, но, 

прежде всего, не позволяет гарантировать уже достигнутый 

уровень потребления товаров и услуг.  Одновременно 

пороговые индикаторы характеризует степень зависимости 

домашнего хозяйства. Пороговые индикаторы используются во 

всех областях экономической безопасности, но в самом 

широком диапазоне – в четвертой, балансовой. 

Выделяются пороговые индикаторы в двух основных 

аспектах: субъективном, фокусирующемся, прежде всего, на 

взаимосвязях, возникающих в процессе развития; и 

предметном – фокусирующем внимание на степени 

зависимостей, усиливающихся или ослабевающих в процессе 

развития. 

К первой группе относятся субъективные индикаторы, 

характеризующие участие членов домашнего хозяйства в 

формировании экономической безопасности, прежде всего в 

области финансов (бюджета и источников его формирования), 



279 
 

потребления (способов получения товаров и услуг – через 

торговлю, распределение или из других собственных 

источников) и участия в производстве. В каждой из этих 

областей индикаторы уточняются целым рядом показателей, 

первоочередной задачей которых является сигнализировать о 

возникновении угроз. 

В свою очередь, предметные пороговые индикаторы 

экономической безопасности домашних хозяйств дают им 

возможность, с одной стороны, оценить состояние своей 

экономической безопасности, а с другой – указать области и 

масштабы угроз. Набор предметных индикаторов включает в 

себя  первичные индикаторы экономической зависимости,  

связанные с определенным уровнем потребления товаров и 

услуг людьми, входящими в состав домашнего хозяйства в 

конкретных сферах их деятельности. Такой подход должен 

обеспечивать взаимодополняемость оценок состояния 

экономической безопасности и угроз для домашнего хозяйства. 

Характерной чертой указанных индикаторов 

экономической безопасности домашнего хозяйства является то, 

что они предоставляют картину взаимоотношений и 

зависимостей индикаторов экономической безопасности 

анализируемого субъекта в точках экстремума, от 

критического состояния экономической безопасности до  ее 

оптимального уровня. Фактическое состояние будет описано 

индикаторами, используемыми для оценки  различной степени 

положительных или отрицательных свойств. В то же время эти 

индикаторы должны способствовать поиску оптимальных 

решений между часто противоречивыми тенденциями. 

Вышеуказанные области использования индикаторов 

экономической безопасности домашних хозяйств, а так же 

принятая для нужд дальнейших размышлений классификация 

индикаторов и показателей и их описание, в условиях 

отсутствия всестороннего изучения этой проблематики как 

наукой, так и практикой, подводят к мысли о необходимости 

следующего этапа исследований – их идентификации. Для 

того, чтобы итог этой работы оправдал ожидания 

выполняющего ее исследователя, он должен учитывать: во-

первых, связь сущности и функционирования индикаторов 
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экономической безопасности домашнего хозяйства с 

процессами развития, как в микро, так и в макро-масштабах, т. 

е. в масштабах целого государства, общества и всей 

национальной экономики; во-вторых, тот факт, что 

фактическое состояние домашних хозяйств является 

следствием воздействия как конструктивных, так и 

деструктивных компонентов потенциала их развития; в-

третьих – одновременное присутствие в ситуациях, с которыми 

мы сталкиваемся в реальности, и факторов, способствующих 

возникновению угроз, и факторов, позволяющих 

противостоять этим угрозам; и, в-четвертых, – связь 

индикаторов экономической безопасности с будущими 

угрозами и, как следствие, рассмотрение их как сигналов об 

угрозах и неопределенностях в процессе развития. 

Поскольку все эти предложения носят  характер 

постулатов, появляется необходимость их проверки на 

практике. Означает это необходимость выбора такого 

направления размышлений, которое будет стремиться к 

отображению через принятую формулу индикаторов и 

показателей сущности экономической безопасности во всех ее 

звеньях и на всех этапах ее создания и укрепления на уровне 

такого субъекта хозяйствования, каким является домашнее 

хозяйство. 

Рассуждая о проблеме формулы индикаторов 

экономической безопасности домашнего хозяйства, следует 

отметить, что она основана на целом их наборе, который 

состоит из равнозначных составляющих, отражающих суть 

этой проблемы. Многие из них перекрываются и за счет этого 

позволяют интерпретировать экономическую безопасность 

хозяйственного субъекта с разных точек зрения. С учетом 

применяемой методологии, наиболее подходящим для выбора 

индикаторов экономической безопасности домашних хозяйств, 

следует признать аналитический подход, следовательно, 

идентификация общих и пороговых индикаторов будет 

осуществляться по основным областям их применения. 

4. Попытка идентификации современных 

индикаторов экономической безопасности. 

В настоящее время, наибольший прогресс в деле выбора 



281 
 

относительных и абсолютных показателей для оценки 

экономической безопасности достигнут на уровне 

национальных экономик. Как таковые они позволяют оценить, 

характерны ли для данной национальной экономики 

нестабильность, рецессия, стабилизация, развитие, или она уже 

является развитой, конкурентоспособной и доминирующей.  

Следует помнить об этом, предпринимая попытки 

идентификации индикаторов экономической безопасности на 

уровне домашних хозяйств. Индикаторы должны обеспечить 

возможность провести сравнения в рамках всей совокупности 

домашних хозяйств и дать широкую интерпретацию 

выявленных причинно-следственных связей [14; с. 103]. 

При исследовании состояния экономической безопасности 

на уровне домашних хозяйств возможно применение, пусть и 

частичное, такого относительного показателя, как Индекс 

Экономической Безопасности (Economic Security Index – ESI), 

который характеризует нормализованные значения семи 

главных социально-экономических показателей, применяемых 

Международной Организацией Труда (International Labour 

Organization – ILO) [11; с.108].  

В определенной части, можно использовать абсолютные 

показатели конкурентоспособности национальной экономики 

(в той мере, в какой они касаются домашних хозяйств). К ним 

можно отнести: World Competitiveness Yearbook 

(Международный Институт Развития и Управления в Лозанне), 

Global Competitiveness Index (Мировой Экономический 

Форум), Index of Economic Freedom – Индекс Экономической 

Свободы (Heritage Foundation; «The Wall Street Journal»), а 

также Douing Business Report (Всемирный Банк и 

Международная Финансовая Корпорация). 

Полезным относительным показателем при анализе 

экономической безопасности домашних хозяйств может также 

оказаться BEST Index. Он характеризует уровень бедности и 

нищеты, а так же финансовые средства, необходимые для 

удовлетворения основных потребностей в зависимости от 

природных и культурных факторов, а так же достигнутого 

уровня экономического развития. Индекс рассчитывается на 

основе данных о ежемесячных расходах на: оплату жилья, 
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питание, медицинскую опеку, транспорт, приобретение 

основных предметов личной гигиены и домашнего обихода, 

накопления «на черный день» и пенсионные сбережения. Этот 

индекс, как правило, существенно отличается от 

правительственных расчетов прожиточного минимума и 

границы нищеты [11;с.110-112]. 

Наряду с отмеченными показателями, пригодными для 

оценки экономической безопасности могут оказаться 

показатели, содержащиеся в законодательных актах, принятых 

Европейским Союзом в рамках разработки предостерегающей 

политики, оформленной фискальным пакетом из шести 

законодательных актов, в которых, среди прочего, 

сформулированы принципы: формирования государственных 

бюджетов, определения темпов роста расходов и темпов 

снижения государственного долга. Они учитывают 

информацию, полученную по методологии, разработанной 

такими организациями как EUROSTAT и GUS (Главное 

Управление Статистики). 

Среди используемых в этих документах инструментов 

основными следует признать: валовой внутренний продукт (в 

целом и per capita) и темпы его прироста; гармонизированные 

показатели изменения уровня безработицы и уровня 

потребительских цен (процента инфляции). 

Среди отмеченных источников индикаторов и показателей 

отдельного внимания заслуживают те, которые были 

предложены и использованы в ходе проведения анкетирования 

«Исследование социальной сплоченности», проведенного GUS. 

[7; с.3-4]. Эти показатели являются интеграцией данных, 

касающихся важнейших аспектов широко понимаемого 

качества жизни, и позволяющих получить комплексную 

оценку  общественного благосостояния, и, в конечном счете, 

позволяющие оценить и экономическую безопасность 

домашнего хозяйства. Эти показатели позволяют, на основе 

углубленного анализа их взаимозависимости, выявить как 

позитивные, так и негативные симптомы изменений, 

происходящих в домашних хозяйствах.    

В предложенном авторами анкетирования комплексе 

показателей можно выявить семь групп индикаторов, 
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дополненных конкретными абсолютными и относительными 

показателями. В первую группу входят показатели, 

характеризующие явление бедности (доходы, условия жизни, 

отсутствие равновесия); во вторую – характеризующие 

восприятие социальной изоляции (разница в доходах, наличие 

богатых и бедных людей среди знакомых, наиболее 

нуждающиеся группы, социальная изоляция, дискриминация: 

неполноценных лиц, по возрасту (возрастная), по половому 

признаку, по поводу гомосексуализма, бисексуализма или 

транссексуализма, по вероисповеданию и мировоззрению, по 

месту жительства, на основе низкого социального статуса и 

уровня материального благосостояния, по национальному и 

этическому происхождению); в третью – характеризующие  

отдельные аспекты стиля жизни (количество свободного 

времени, формы проведения свободного времени: физическая 

активность, товарищеские встречи, посещение культурных 

мероприятий и библиотек, путешествия, применение 

стимуляторов, стиль жизни относительно: возраста, пола, 

образования, уровня доходов, места проживания, экономической 

активности); в четвертую – характеризующие ценности и 

поведение в обществе (значение ценностей, вес ценностей, 

иерархия ценностей, степень акцептации обществом поведения в 

отношении: работы, повседневной жизни, общественно-

институциональной жизни); в пятую – характеризующие 

отношение к религии (религиозная принадлежность, религиозная 

ангажированность); в шестую – характеризующие сетевой 

социальный капитал и доверие (формальная сеть – 

общественный, неформальная сеть:  товарищеско-соседский, 

семейный; доверие: к институтам общественной жизни, в личной 

жизни, общее доверие к людям); в седьмую – характеризующие 

субъективное благополучие и его детерминанты 

(удовлетворенность жизнью в целом; удовлетворенность от 

различных аспектов жизни; наличие чувства смысла жизни; 

настроение: хорошее и плохое; накопление аспектов социального 

благосостояния). Все эти показатели объединяет широко 

понимаемая многомерность, характеризующаяся объективным и 

субъективным восприятием и объединением социальных, 

бытовых и экономических аспектов. 
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Определенная конкретизация оценки экономической 

безопасности домашних хозяйств может быть осуществлена на 

основе показателей, характеризующих ситуацию домашних 

хозяйств. Для этого можно использовать относительные 

показатели, характеризующие структуру и динамику 

изменений бюджетов домашних хозяйств через призму: уровня 

и структуры осуществленных расходов, источников получения 

товаров и услуг; уровня потребления основных продуктов 

питания в количественном выражении и в пересчете на 

энергетическую и пищевую ценность; цен, уплачиваемых 

домохозяйствами за избранные товары и услуги; уровня и 

источников получаемых доходов; обеспеченности 

домохозяйств товарами длительного использования; 

жилищных условий; субъективной оценки материальной 

ситуации домохозяйств, а так же их социально-

демографической структуры (число членов, уровень 

образования, профессиональная активность). 

С точки зрения автора, заслуживает внимания Индекс 

Экономической Безопасности (Economic Security Index – ESI). 

Он является новым, более комплексным инструментом для 

измерения экономической неуверенности домашних хозяйств. 

Он объединяет данные множества исследований, создает 

доступное средство оценки изменения располагаемых ресурсов 

домашних хозяйств, учитывающих: колебания доходов, 

исчерпание запасов, расходов на медицинское обслуживание, а 

также финансовое богатство, достаточное для защиты от этих 

потрясений. 

Все отмеченные показатели должны обеспечить 

возможность осуществления анализа и оценки условий жизни 

людей, объединенных в домашнее хозяйство, и детерминант их 

формирования. Они могут использоваться, прежде всего, для: 

анализа уровня, структуры и динамики различий в условиях 

жизни основных социально-экономических групп; проведения 

расчетов средневзвешенных индексов цен на потребительские 

товары и услуги и, следовательно, косвенно – для 

ревалоризации пенсий и других социальных пособий; 

исследования естественного потребления; исследования 

бедности; изучения уровня и изменений номинальных и 
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реальных доходов отдельных групп домашних хозяйств; 

детальных исследований потребительского рынка, прогнозных 

исследований и других социологических и экономических 

анализов [1;с.14].  

Все указанные уровни анализа и оценки условий жизни 

люей, образующих и ведущих домашнее хозяйство, и 

детерминанты их формирования должна учитывать формула 

оценки экономической безопасности на уровне домашних 

хозяйств. В этой ситуации желательно продолжить попытки 

поиска такого (или таких) индикатора (индикаторов) 

экономической безопасности, которые будут отражать как 

объективные, так и субъективные чувства людей, ведущих 

домашнее хозяйство, сигнализировать им как об угрозах, так и 

о достижении удовлетворяющего их уровня благосостояния. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблематика оценки экономической безопасности 

домашних хозяйств связана с диагностикой и оценкой их 

состояния в реальном и функциональном измерениях.  

Целесообразно и желательно рассматривать экономическую 

безопасность домашних хозяйств не только как общую 

формулу, но и по частям, сфокусированным на отдельных 

аспектах функционирования домашнего хозяйства. Для этого 

необходимо применять индикаторы, характеризующие в  

сжатой форме определенное состояние экономической 

безопасности с использованием совокупности комплексных, 

интегрированных и  синтетических показателей для оценки 

таких свойств, как уязвимость, податливость, степень 

зависимости. 

В группе индикаторов, относительных и абсолютных  

показателей оценки безопасности домашних хозяйств которые 

в значительной мере могут и должны быть использованы на 

практике, есть те, которые были предложены международными 

и национальными аналитическими институтами. Думается, что 

они должны соответствовать ожиданиям общественного 

мнения, создателей социальных программ и политических 

деятелей. 

Среди используемых в настоящее время индикаторов, 

относительных и абсолютных показателей для оценки 
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экономической безопасности на первый план выходят те, 

которые носят предостерегающий характер. Эти показатели 

позволяют на основе анализа давать оценку состоянию 

безопасности через призму сильных и слабых сторон 

домашних хозяйств, а так же на основе мониторинга 

общественно и социально-бытовой ситуации. Их перечень 

нельзя считать закрытым. Принципиальным условием является 

дальнейший поиск новых, более объективных индикаторов, 

относительных и абсолютных показателей экономической 

безопасности домашних хозяйств, которые позволили бы дать 

более полную оценку кондиций людей, являющихся их 

членами. 
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ANNOTATION 
 
Bazurin V.M.. Python & С#: benefits and weaknesses in quality of the 

first programming language. The aim of the study is to determine the 

appropriateness of using as the first programming language Python and C 

#. The objectives of the study are: the definition of criteria for comparing 

programming languages; the choice of these criteria of the programming 

language, which is advisable to use as the first language for students of 

secondary schools. The object of research is the process of studying the 

basics of programming in a general education school. The subject of the 

research is the distinctive features of the programming languages Python 

and C #, which are important in teaching students the basics of 

programming. The paper analyzes research on the substantiation and 

choice of the first programming language. In this paper a study of the 

specific features of the programming languages Python and C #, which, 

according to the author, are important in the process of teaching the basics 

of programming students in secondary schools. Results of the study is 

planned to be verified through a pedagogical experiment and further 

formulate recommendations for choosing a programming language. 

Keywords: programming, programming language, learning, C #, Python, 

programming environment. 

 

Bobrivnyk K.Ye., Hrybkov S.V., Chornobay K.Yu.. Design model of 

the subject area of technical and technological disciplines. The aim of 

the study is to design and construct model of the subject area of technical 

and technological disciplines. The objectives of the study are to analyze 

and model the presentation for different types of classes. The object of the 

study is the process of studying technical and technological disciplines. 

The subject of the study are information technologies supporting the 

formation of the structure of educational disciplines, as well as adapting 

the selection of individual assignments during an independent and 

classroom study of engineering, technical and technological disciplines. 

The work analyzes, summarizes and systemizes research on the problem 

of designing the subject area model of the academic discipline, the 

formation of the structure of the program of studying the discipline, as 

well as the approach of distribution of job options with their adaptation to 

the student's knowledge level. The domain model is based on the use of a 

concept model, for the construction of which an ontology is used that 

provides visibility and has the ability to complement and expand. The 

formation of the discipline program is suggested to be carried out on the 

basis of an expert evaluation of the subjects of the discipline. This allows 

you to evenly distribute and use teaching materials in the formation of the 
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content of disciplines within the same specialty. It also provides for the 

approach of forming a set of unique individual assignments for each 

student, taking into account three levels of complexity. To assess the 

effectiveness of the domain model and the approach to forming a set of 

unique individual tasks, a pedagogical experiment is planned. The results 

of the study are planned to be generalized to form recommendations for 

the creation of an information support system for the study of technical 

and technological disciplines. 

Keywords: ontology, electronic learning, domain model of subject, expert 

assessments. 

 

Zakarljuka I.S., Medvedev D.G., Merzlykin P.V., Kharadzjan N.A., 

Medvedeva S.V., Lukjanenko Z.S. STEM Education Principles Usage 

in IT Specialists Training.  The aim of this research is STEM education 

principles usage in IT specialists training. The research problem is to 

examine the influence of STEM education principles on IT specialists 

training. The object of this research is the IT specialists training. STEM 

education principles are the subject of this research. The paper analyses 

the modern tendencies of society development in general and specifies the 

major trends which will influence the prospective professions (their 

existence, professional skills etc.). The essential requirements to 

prospective specialists were formulated. The advantages of STEM 

education were discovered as well as designing experience’s influence on 

personal development. The learning problem examples, which consider 

STEM education principles usage in IT specialists training, are provided. 

The results of this research are proposed tasks that are based on the 

principles of STEM education and combine the study of school subjects 

and robotics. 

Keywords: STEM-education, robotics, LEGO MINDSTORMS EV3, 

sensors, programming, experiment. 

 

Lovianova I.V., Armash T.S., Bobylyev D.Ye., Krasnoshchok A.V. 

The formation of social and technological competence of specialists of 

socionomic professions by means of ICT. The purpose of the study is to 

design a virtual learning environment in MOODLE as a means in training 

specialists of socionomic professions. The research tasks of the study are 

to analyze the possibilities of the virtual learning environment in creating 

appropriate conditions for the formation of professional competences of 

future teachers of mathematics, computer science teachers and future 

lawyers. The object of the study is the formation of professional 

competence of future specialists of socionomic professions. The subject of 

the study is the use of the Moodle system in the process of forming the 
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socio-technological competence of future specialists of socionomic 

professions. The article presents generalization and systematization of 

research on the problem of using the MOODLE system in the educational 

activity of the university and experimental introduction of distance 

learning by means of MOODLE was carried out. It is planned to conduct a 

pedagogical experiment, in order to assess the effectiveness of MOODLE 

system as a means in training specialists of socionomic professions. The 

results of the study are planned to generalize recommendations concerning 

on the use of MOODLE system as a means in training specialists of 

socionomic professions.  

Keywords: Object-Oriented Dynamic Learning Environment, information 

and communication technologies of teaching, training specialists of 

socionomic professions. 

 

Mukoseenko O.A. European Union countries at computer lessons. 

Research goals: to demonstrate the author’s experience in implementing 

the European integration ideas at the informatics lessons in secondary 

school, demonstrating the use of the author’s timeline «Porcupinefish» in 

the educational process. Research objectives: to identify the informatics 

school subject topics, which studying expedient will be solving tasks with 

European integration content; to determine the software useful and 

convenient for such problems solving. To explore the convenience and 

possibility of using timeline «Porcupinefish» in the learning process, 

determining the software for such time scale construction. Object of 

research: computer science teaching to secondary schools pupils of 4-11 

forms. Subject of research: using tasks with European integration content 

in the computer science lessons, use of educational information 

visualization and «compression» models in the computer science lessons, 

use of software tools for teaching the informatics to general education 

secondary schools pupils. Research methods used: theoretical (analysis 

of psychological and didactical sources), diagnostic (analysis of pupil’s 

performance). Results of the research. On the basis of psychological and 

didactical sources analysis, the expediency of using problems with 

European integration content at the informatics lessons has been 

determined. Determined are the software tools applicable to solve such 

problems. The programs and textbooks on informatics for secondary 

schools pupils of 4-11 forms have been analyzed. The expediency of using 

timeline «Porcupinefish» in the educational process has been established 

and stated. Determined is the software convenient for its construction. The 

main conclusions and recommendations: 1) Using in educational process 

problems with Eurointegration content instills the pupils’ interest to EU 

countries, familiarizing them with the European Union history, at the same 
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time demonstrating the EU values and  promotes awareness of the 

importance of Ukraine’s accession to the European Union. 2) It is 

advisable to use timeline «Porcupinefish» in the educational process. 

Keywords: computer science, European integration, European Union, 

mind map, model of teaching information «compression», notes-steps, 

primary and secondary comprehensive schools, software, timeline 

«Porcupinefish». 

 

Nosko Y.M., Shvets O.M. Creative-improving elementary education: 

theory, technology, practice. The purpose of the study is to design and 

research creative and educational educational space for elementary 

education. According to the hypothesis, the subject and purpose of the 

activity should be the following tasks: to carry out a theoretical analysis of 

scientific research on philosophical, psychological and pedagogical 

problems of modern education in elementary school and to determine its 

principal features; development of pedagogical initial creative and 

recreational activity of pupils of junior school age; to experiment 

experimentally with the effectiveness of the pedagogical system of 

professional activity of elementary school students and their compliance 

with the criteria defined in the basic documents on education; to introduce 

the technology of creative and health education in the practice of 

educational activity of the initial degree of the native high school; apply 

modern information and communication technologies in educational 

activities without harming the health of all participants. The object of the 

study – a modernized educational process in elementary school, taking 

into account modern information technology, which can be conventionally 

called a creative and health-improving, and the subject is the conditions 

and role of the teacher in creating a developing educational informational 

process for the extracurricular activities of elementary school students that 

contribute to their formation as creative and physically and healthy 

individuals. In order to evaluate the effectiveness of this program, a 

pedagogical experiment is planned. The results of the study are planned to 

be generalized for introduction into the practice of primary school work. 

Keywords: creative-recreational elementary education, creative 

personality, health care, modern teacher of elementary school. 

 

Dziurny А. The philosophy of model construction for shaping the 

economic security of Poland. An article addresses the issue of model 

construction for shaping the economic security model of our country. In 

the face of many approaches, the article presents an outline of the 

philosophy of model construction solution pointing to the idea of 

experiences from the global, regional and national constructions of socio-
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economic developmental models. It presents the methodology of model 

construction for shaping the economic security, referring to the strategic 

security management and designing the economic security of the state. It 

became an inspiration for further considerations and allowed to outline the 

idea of model construction of the state's economic security by adopting a 

certain set of assumptions, which concretized the perception of economic 

security and threats to it. In the next research step the attention was 

focused on the identification and characteristics of determinants regarding 

the economic security model of Poland. The following groups of 

determinants were distinguished in their set: economic, political and legal, 

defence-military, demographic and social-cultural, nature-climatic and 

ecological, as well as civilization progress remaining in close relationships 

and dependencies. The final part of the considerations is the identification 

and characteristics of global elements and regional development models 

that can be used in the model construction for the economic security of the 

state. 

Keywords: economic security, global and regional developmental models, 

methodology of the model construction for the economic security, 

determinants of the model construction for the economic security of 

Poland 

 

Huzhva V. The uniform information space of the university and tools 

for its construction. Today, the necessary competitiveness of higher 

educational institutions in the market of educational services is the 

availability of a single information space (SIS) and the introduction of 

information technology in all business processes. The role of a single 

information space in a university complex is determined by the scale of the 

tasks to be solved and the rates of development of the university. In 

today's conditions, there is a need to form a single information space of the 

university. The SIS should maximize the information requests of students, 

faculty, staff; have flexible mechanisms for introducing new technologies 

into education; to satisfy modern demands of democracy, economy, 

reliability. The article proposes the idea of building a unified information 

space of the university, which includes the system of electronic control. 

Keywords: single information space, innovation, management, electronic 

document circulation, electronic democracy. 

 

Danylchuk H.B., Kibalnyk L.O. Monitoring the investment attraction 

of the country by means of entropynial analysis. The paper gives short 

theoretical information about entropy analysis and shows the practical 

realization of these methods on the example of world stock markets. The 

action of entropy indicators in revealing states of stock markets is proved. 
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It is shown that the stock market situation reflects the investment 

attractiveness of the country. 

Keywords: entropy analysis, stock market, sample entropy, permutation 

entropy, wavelet entropy, crisis, investment attractiveness/ 

 

Dubnitskii V., Drobot S., Naumenko N. Economic security of an 

industrial region: aspects of modelling relationships of its components. 

The paper examines the economic security of the industrial region as a 

combination of factors, which threaten the economic development of the 

area. The proposed model of the relationship of economic security with the 

most important components in energy, environmental, social, and financial 

security. In the work put forward a methodological approach to the 

concept model of interrelation of indicators of economic security and 

energy security. 

 

Zakharchenko P.V. Models of the choice and assessment of 

multiplicative action of investments in recreational economy. The 

article is devoted to development of system methodology of management 

of sustainable development of the enterprises of a resort-recreation 

complex, based on modeling of investment process and its multiplicative 

action. Features of activity of such systems in the conditions of the market 

are reflected, need and methodology of creation of models of the choice 

and assessment of investment strategy and also results of researches on the 

example of a resort complex of is proved Berdyansk. 

 

Kurbanov K.R., Pushkar O.I. Synergetic effect and investment 

possibilities of the fourth industrial revolution. The article contains 

information about the features of the Fourth industrial of the revolution, its 

challenges and threats. Investigated the synergistic effect of development 

and interaction of different industries, the connection of the revolutionary 

reforms investment opportunities. 

Keywords: Innovations, a new type of industrial production, Cybernetics, 

the synergistic potential of technological development the fourth industrial 

 

Oliinyk V. Modeling of distribution of innovative product. The article 

considers various models of the distribution of an innovative product. 

Models based on the Bass model are proposed, taking into account 

external socio-economic factors. The commodity price function is 

considered, taking into account the rate of its cost reduction. Numerical 

results of sales of computers are received, taking into account the change 

in its price. Based on the results obtained from the two models, a forecast 

is made for the future unit sales to the global PC market (2017-2020). 
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Pleskacz Ż., Wróbel J. The essence of planning during crisis on a local 

government level in Poland. . The creation by local authorities of basic 

conditions for protection against potential and real threats associated with 

the occurrence of natural disasters and other events caused by natural 

forces or human activities, as well as as a result of military operations, is 

one of the fundamental bases for the duality of local government 

functions. Carrying out risk assessments and the likelihood of its 

occurrence refers to the first part of the main plan, which is used to 

characterize the hazards. In the next part of the basic plan, the strength, the 

means available to the headman is characterized, and the possibilities of 

their use are estimated. The options for actions taken in the event of threats 

are linked to the catalog of threats and, consequently, to the procedures for 

responding to the crisis. In connection with the foregoing, the further part 

of the main plan presents the links between individual threats with crisis 

response procedures and standard operating procedures. The basic plan, 

crisis response procedures and functional applications in a wide range 

characterize the threats that arise in the district. Properly designed 

emergency response procedures and standard operating procedures help 

relevant services to effectively operate in the event of an emergency. 

 

Porohnya V., Ivanov R. Modeling concept economic behavior of 

households in conditions of economic instability. Some aspects of 

modeling of economic behavior of households under conditions of 

economic instability are considered. It is shown that the main factors are 

cognitive and reflexive subsystems. The proposed generalized model of 

household economic behavior in a crisis can be the basis for creating 

patterns of economic behavior and adjusting public policy. 

 

Porokhnya V., Oharenko T. Logistic approach to modeling of 

macroeconomic processes of state management. Most economists of the 

country appeal to the economic state of the country by analyzing 

macroeconomic indicators, of which there are a significant number. As a 

result, we receive a lot of recommendations for reforming the economy. 

The article studies the processes of formation of the concept of the logistic 

approach to the modeling of macroeconomic processes of state 

management. A mathematical model of the consolidated balance of cash 

flows in the sectors of the economy was built, the maximization of which 

is possible due to the increase of incomes, if the tendency of their growth 

is not stable. The stimulating factor is the reformist activity in the 

economy or the redistribution of cash flows between sectors. If, during a 

certain period, there is an equilibrium between revenues and their costs, 

then this suggests that economic growth is in a stagnant state, out of which 
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macroeconomic regulation. The developed stream models take into 

account the cash receipts and expenditures of the strategic sectors of the 

economy and can be used to assess the impact of macroeconomic 

indicators on the state of the economy or its modeling. As a result, the 

logistic model of the factor analysis of the macroeconomic situation in the 

economy and the information system of the modeling of the 

macroeconomic processes of the state on the basis of the developed 

logistic approach of the state management and scenario processing of the 

modeling results that allow forecasting the development of economic 

processes for the next period is obtained. 

 

Raiko H., Chebukin Y. Models of functioning of territory as 

multiobjective multicriteria systems. The article deals with 

mathematical models of functioning of territory as multi-objective multi-

criteria system. The peculiarities of digital territorial economy are 

presented. The advantages and disadvantages of territorial economy 

informatization are proved. The conceptual model of digital territorial 

system is depicted. The functioning model of united territorial community 

(UTC) is described in the form of equations system of the generalized 

dynamic balance. The classification of uncertain factors is carried out, the 

mathematical model of conflict situation is considered. 

Keywords: digital territorial economy, informatization, neural networks, 

Internet of things, territorial information platform, trading, cryptocurrency, 

united territorial community, territory management system, multiobjective 

multicriteria system, territorial system, control forces, coalition 

management, hybrid environment, information and communication 

technologies. 

 

Soloviev V. The accuracy of forecasting of stock indices with the use of 

complex Markov chains. In this paper, the methodical aspects of the 

application of technology of complex Markov chains for prediction of time 

series of world stock markets are discussed. The main difference between 

the complex Markov chains from the simple ones is to take into account 

the aftereffect or memory. The method involves predicting a series of 

hierarchies of time sampling intervals and sequential «pasting» the results 

of predictions at different frequency levels in a single outlet of the 

forecast. This approach allows the fullest use of the fractal properties of 

the time series. The earlier experiments on predicting indexes of world 

stock indices are compared with real values. 

Key words. Prediction, stock market, time series, complex Markov chains, 

discrete time, fractal properties 
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Stachowiak Z. Institutional view of the dilemmas of analysis and 

assessment of economic security of households. The article presents 

considerations aimed at identifying and characterizing instruments for 

assessing the level of economic security of households. The starting point 

for the considerations is the proposal of institutional perception of the 

economic security of the household. In the next step, the considerations 

were focused on the methodological dilemma of identifying determinants, 

indicators and measures of economic security of this economic entity. The 

mentioned considerations allowed for the identification and 

characterization of the basic determinants of the economic safety 

assessment at the household level. The final part of the considerations is 

an attempt to identify contemporary determinants of economic security of 

households. 

Keywords: economic security, determinants, gauges and indicators of 

economic security 
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