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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Системний аналіз  якості компонентів 

навколишнього середовища» є складовою варіативної частини освітньо-

професійної програми підготовки магістра за освітньо-професійною програмою 

«Екологічна біотехнологія та біоенергетика» зі спеціальності 101 – «Екологія» 

галузі знань 10 – «Природничі науки». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Системний аналіз якості 

компонентів навколишнього середовища» є розкриття закономірностей методів, 

прийомів дослідження якості природних і антропогенно змінених екосистем. 

Метою навчальної дисципліни є формування знань про науку, її сутність, 

системного наукового мислення, практичних навичок у галузі аналізу складних 

систем навколишнього середовища. 

Завдання курсу: 

– підвищення рівня теоретичних знань про якість навколишнього 

середовища; 

– отримання знань щодо теоретичних засад, інструментів та методів 

системного аналізу якості навколишнього середовища;  

– оволодіння принципами оцінювання стану та якості природних і 

антропогенно-змінених екосистем;  

– пізнання методів управління якістю екологічних систем різного типу їх 

компонентів;  

– розуміння принципів екологізації антропогенної діяльності; 

– забезпечення можливостей використання набутих знань та умінь для 

опису, аналізу та прогнозування стану систем довкілля в умовах обмеженої 

інформації; 

– формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до навколишнього 

середовища на підгрунті знань про природу. 
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Студент повинен  

знати:  

– методологічні засади системного підходу та системного налізу; основні 

системні визначення; основи екосистемології; 

– основи моделювання екологічних систем; 

– визначальні чинники якості навколишнього середовища, біологічних 

обєктів, включаючи людину; 

– методи і критерії оцінки якості навколишнього середовища; 

– основний понятійно-термінологічний апарат щодо системного аналізу 

навколишнього середовища (основні дефініції);  

– принципи застосування системного та діалектичного підходів у наукових 

екологічних і природоохоронних дослідженнях;  

– принципи використання на практиці методів збирання та узагальнення 

інформації, спостереження, прогнозування, моделювання даних екологічного і 

геоінформаційного моніторингу навколишнього середовища;  

– суть інформаційно-логічного, функціонального та кореляційного 

(факторного) системно-екологічного аналізу;  

– підходи до встановлення мети та розробки програми досліджень 

навколишнього природного середовища; творчого пошуку для розв’язання 

поставлених завдань для подолання глобальних екологічних проблем;  

– засоби мінімалізації антропогенного впливу на якість природного 

середовища; 

– особливості якості навколишнього середовища в секторальних 

екологічних системах (урбо-, агро-, техносистемах, заповідних і рекреаційних 

територіях, на водних і наземних об’єктах); 

– принципи використання методів експертного оцінювання та пропозицій 

спеціалістів, їх аналіз для формування зваженого результату геополітичних 

екологічно орієнтованих природоохоронних рішень;  
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уміти:  

- володіти понятійно-термінологічним апаратом щодо системного аналізу 

навколишнього середовища (основні дефініції); 

- застосовувати принципи системного аналізу для оцінювання якості 

навколишнього середовища; виявляти системні закономірності; 

- визначати систему для розв’язання конкретних проблем (ситуацій), 

будувати та досліджувати її модель; 

- виконувати спрощення, ранжування, показників якості; інтерпретувати 

одержані результати, робити висновки; 

- отримувати і аналізувати загальну та спеціальну інформацію щодо 

особливостей об’єкта, а також щодо засобів розв’язання поставленого завдання; 

- порівнювати і обгрунтовувати, використовувати наявну інформацію; 

- визначити показники якості об’єкту аналізу; 

- обгрунтовувати вид критерію якості об’єкту аналізу; 

- оцінювати стан і якість компонентів навколишнього середовища;  

- розробляти алгоритм дій при аналізі якості навколишнього середовища; 

- застосовувати сучасні методи захисту довкілля;  

- обгрунтовувати заходи щодо підвищення якості навколишнього 

середовища; 

-  впроваджувати методи екологізації у всіх сферах діяльності людини; 

- застосовувати принципи системного аналізу у сфері екологічної освіти 

та освіти в інтересах сталого розвитку.  

Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях переважної більшості 

навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця, забезпечує 

вивчення навчальних дисциплін «Біологія клітини», «Генетика», «Загальна 

мікробіологія і вірусологія», «Хімія», «Інженерна та комп'ютерна графіка», 

«Обчислювальна математика та програмування», «Загальна біотехнологія», 

«Процеси і апарати біотехнологічних виробництв», «Фізіологія та діагностика 

людини та тварин», «Основи екологічної біотехнології», «Біоінженерія», 

«Сучасні біотехнології в агросфері», «Основи біоіндикації та біотестування», 
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«Проектування біотехнологічних виробництв (основи проектування)», 

«Біоенергетика», «Біотехнологія переробки відходів»,  «Біотехнологія очищення 

води», «Харчова біотехнологія», «Екологія», «Санітарія і гігієна виробництв та 

продукції», «Технології біорекультивації. Біоремедіація грунтового й водного 

середовищ». 

Основними формами роботи є лекції, практичні та лабораторні заняття, 

самостійна робота, індивідуальна робота з викладачем. 

Формами контролю за процесом і результатами засвоєння матеріалу під 

час вивчення навчальної дисципліни є поточний модульний контроль успішності, 

диференційований залік.  
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1 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙ 

 

Змістовий модуль 1 

Системний аналіз компонентів навколишнього середовища 

 

Тема 1.1 Основи системного аналізу 

 

Лекція № 1 

Тема. Предмет системного аналізу. Цілі й завдання курсу. Основні 

терміни й визначення Поняття системи, її властивості та функції. Взаємодія 

системи і середовища. Адаптація системи в середовищі. Боротьба і 

конкуренція систем.  

Навчальні елементи: системний аналіз довкілля, складна система, умови 

невизначеності, критерії оцінки стану системи, елементи системи, цілісність, 

інтегративність, емерджентність, структурність, функціональність, статика 

системи.  

План лекції 

1. Предмет системного аналізу. Цілі й завдання курсу. 

2. Основні терміни й визначення. Елементи системи 

3. Сутнісні властивості складних систем 

 

1. Предмет системного аналізу. Цілі й завдання курсу. 

Системний аналіз довкілля – дисципліна, що розробляє і застосовує способи 

дослідження різноманітних складних систем або ситуацій при нечітко 

поставлених цілях (критеріях). Ця дисципліна об'єднує досягнення різних точних, 

прикладних і гуманітарних дисциплін, починаючи від математичного аналізу і до 

соціальної психології. 

Складна система – система або об'єкт навколишнього природного 

середовища, властивості якого не можуть бути точно визначені через недостатні 

знання процесів у межах системи і/або процесів її взаємодії з оточенням. 
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Нечітко поставлені цілі (критерії) – умови невизначеності, при яких 

критерії оцінки стану системи не є кількісно визначеними або не вичерпують 

різноманіття її станів або не є загальноприйнятими. 

Причинами малої ефективності застосування системного аналізу як методу 

розробки раціональних програм управління складними системами навколишнього 

середовища, програм сталого розвитку є:  

– невміння розробників представляти інформацію у формі, зрозумілій для 

особи, яка приймає рішення (ОПР); 

– переоцінка можливостей системного аналізу; 

– неадекватність даних; 

– невизначеність і труднощі встановлення причинно-наслідкових 

взаємозв'язків між змінними, що описують стан систем навколишнього 

середовища; 

– досить поширена думка про неможливість використання аналітичних 

методів дослідження при вирішенні проблем навколишнього середовища; 

– нездатність деяких розробників виразити цілі планування так, щоб можна 

було оцінити прогрес у вирішенні поставленого завдання. 

За своїм змістом і призначенням методи системного аналізу забезпечують 

способи конструювання варіантів вирішення проблеми, яка зачіпає інтереси осіб, 

що не співпадають або навіть з суперечливими інтересами, а також способи 

вибору єдиного якнайкращого з усіх точок зору компромісного варіанта. 

2. Основні терміни й визначення. Елементи системи 

Перед визначенням класифікації систем треба розібратися в структурній 

організації системи.  

Так, об‘єкти, з яких складається система, називають її елементами. Поняття 

«елемент» є відносним. Наприклад, елементами органу державної виконавчої 

влади як системи можуть бути окремі робочі місця, одиниці оргтехніки тощо. 

Тому вважають, що елементом є об‘єкт, котрий не підлягає подальшому поділу 

на частини при даному розгляді системи.  
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Елементи системи взаємодіють між собою завдяки зв‘язкам між ними, що 

забезпечує їхнє узгоджене функціонування. Зв‘язки між елементами системи 

підрозділяють на вхідні («вхід») і вихідні і («вихід»). Через вихід елемент впливає 

на інші елементи системи або на оточуюче середовище, а через вхід сам 

піддається впливу ззовні (з боку інших елементів або з оточуючого середовища).  

Так, наприклад, у державний орган як елемент системи через входи 

надходять матеріали, обладнання, робоча сила, а виходить – послуга, що 

надається їм (правлінське рішення).  

При зображенні систем елементи подають, звичайно, у вигляді 

прямокутників, а їхні входи й виходи – стрілками. Кожен зі елементів системи 

може мати один чи декілька входів та один чи декілька виходів. Встановлення 

зв‘язків поміж елементами та створення, таким чином, системи проводиться 

шляхом об‘єднання входів одних елементів з виходами інших. В окремих 

випадкам входи та виходи того ж самого елементу можуть з‘єднуватися (що дуже 

часто зустрічається і в реальності: виробничі підрозділи споживають частину 

продукції, яка ними виробляється, й таке інше).  

У складних системах, звичайно, можна виділити деякі групи елементів, що 

функціонують певною мірою самостійно, дещо ізольовані, що мають обмежену 

кількість зв‘язків з іншими частинами цієї ж системи або з зовнішнім 

середовищем. Такі частини системи називають підсистемами. Наприклад, якщо 

під час соціологічних досліджень у державному органі колектив розглядається як 

складна система, елементами якої виступають його працівники, то окремими 

групами таких елементів будуть колективи структурний підрозділів. Отже, 

колективи цих підрозділів виступають як підсистеми всього трудового колективу.  

Виділення окремих підсистем складної системи є також умовним і 

відносним, як і поділ системи на елементи. Окремі підсистеми складної системи 

за іншого розгляду можуть виступати як самостійні складні системи, що мають 

свої підсистеми таї елементи, і навпаки, самостійна складна система за розгляду її 

в іншому аспекті може розглядатися як підсистема складної системи більш 
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високого порядку. Групування елементів в підсистему залежить також і від того 

аспекту, в котрому вони розглядаються під час дослідження.  

Кількість підсистем, які можна виділити за різних аспектів розгляду 

системи, буде також різною. 

3. Сутнісні властивості складних систем  

Система – це предмет, явище чи процес, що складається з якісно 

визначеної сукупності елементів, які знаходяться у взаємних зв‘язках та 

відносинах, утворюють єдине ціле та спроможні у взаємодії із зовнішніми 

умовами свого існування змінювати свою структуру.  

Частина формоутворюючих властивостей системи вже була визначена в 

попередній темі. Продовжимо їх аналіз.  

Сутнісними рисами будь-якої системи, перш за все. є цілісність та 

інтегративність. Цілісність фіксує об‘єктивну форму існування системного 

явища та наявність взаємозв‘язку між його елементами.  

Інтегративність – це процес і механізм об‘єднання частин в єдине ціле, що 

спроможне забезпечити свою, життєдіяльність.  

Існують також інші властивості систем, які можна визначити як їхні 

(систем) сутнісні риси:  

Емерджентність породжує якості системи, що не притаманні її окремим 

елементам.  

Властивість була визначена на основі формулювання С. Александером та 

К.Л. Морганом концепції розвитку як стрибкоподібного процесу, за якого 

виникають нові, вищі якості. Згідно з цим, систему не можна розглядати лише як 

звичайну суму частин з яких вона складається. Це щось більше, чого не можна 

розглядати її тільки шляхом відокремлення й вивчення поодиноких частин та 

аналізу взаємозв‘язків між ними.  

Окрім того, система – це така сукупність об‘єктів, яка в результаті їхнього 

об‘єднання (інтеграції) набуває властивостей, що відрізняються від властивостей 

кожної окремої частини, яка розглядатися відокремлено. У такому визначенні 
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підкреслюється одна з найважливіших властивостей системи - властивість 

емерджентності.  

Властивості системи можуть якісно відрізнятися від властивостей часток, з 

яких вона складається. Емерджентність являє собою явище набування системою 

нових властивостей, рис, якостей, які не притаманні жодному з об‘єктів, з яких 

вона складається. Тобто емерджентність є слідством складної інтегральної суми 

функцій елементів системи. Саме наявність властивості емерджентності 

спричинила до розповсюдження досліджень та створення теорії складних систем.  

Знання про окремі властивості складних систем можна тримати за 

допомогою екстраполяції (тобто розповсюдження, перенесення в іншу сферу або 

поширене тлумачення) відомостей про властивості окремих її часток на усе 

складне утворення. Ціле є більшим за суму його частин. Тому кожне ціле володіє 

новими якостями, які «механічно» не збігаються з сумою елементів. Цей 

«інтегральний» або «системний» ефект і має назву імерджентності.  

Тобто в такому разі ми можемо визначити, так би мовити, «іменні» 

властивості, які притаманні будь-якому класу систем, чи навіть окремій системі. 

Це необхідно для класифікації систем, на яку впливає багато ознак та критеріїв:  

Наявність вхідних і вихідних характеристик визначає функціональність 

системи, її завдання, цілі існування. Ця властивість більшою мірою залежить від 

впливу навколишнього середовища.  

Структурність (статична визначеність) та функціональність 

(динамічна визначеність) визначають системне порядкоутворення: тип функцій 

та конфігурацію структури за програмою або метою існування системи.  

Структурність і функціональність – дві тісно пов‘язанні властивості 

системи, в межах яких чітко закріплюється функціональний розподіл між 

елементами системи процесі досягнення цілей (реалізації завдань) системи. При 

цьому функціональність, яка зумовлюється цілями існування системи динамічно 

змінюється залежно від викликів середовища, тим самим зумовлюючи зміни в 

типах зв‘язків між-елементами системи та в самих елементах (при цьому, 

можливо, будуються нові ті знищуються деякі старі елементи). Тобто 
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перебудовується статична конфігурація структури системи. Таким чином 

поняттям «структури» фіксується статика системи, а поняттям «функцію* 

(завдань) системи фіксується її динаміка. Певний порядок, взаємозв‘язок, 

взаємодія елементів системи, тобто її функціонування залежать від цілей, завдань, 

генетичної програми тощо існування системи, що само по собі є її основною 

властивістю. Формоутворюючі властивості системи навед. на рис. 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Формоутворюючі властивості системи 

 

Слід також зазначити, що перші три властивості немовби відокремлюють 

систему від несистеми (випадкового набору елементів), тобто є способом її 

існування. Інші властивості зумовлюють напрямок діяльності (функціонування) 

системи.  

Контрольні питання: 

1. Сутність системного аналізу 

2. Основні характерні особливості системи 

3. Властивості системи 

4. Різноманіття середовищ 

5. Взаємодія системи і середовища 

Література: [1, с. 5–20; 3; 6; 7, с. 50–150; 8, с. 20–90; 9, с. 80–120; 13, с. 30–

90; 35, с. 50–160; 36; 38, с. 60–240; 39; 42, с. 80–360; 47, с. 60–310; 48, с. 170–430; 
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50, с. 40–130; 51, с. 240–350; 52, с. 180–320; 53, с. 80–110; 55; 57, с. 90–150; 63, с. 

180–240; 64, с. 30–115; 67, с. 30–180; 68, с. 205–270].  

 

Лекція № 2 

Тема. Основні етапи планування (управління) систем навколишнього 

середовища і суспільства; основні операції етапів. 

Навчальні елементи: стійкість системи, складна рівновага, механізм 

саморегулювання, стан динамічного балансу, гомеостаз, екзогенні змінні, якісний 

опис, моделювання. 

План роботи: 

1. Взаємодія системи і середовища. Адаптація системи в середовищі 

2. Основні етапи планування (управління) систем навколишнього 

середовища і суспільства; основні операції етапів: 

 

1. Взаємодія системи і середовища. Адаптація системи в середовищі 

Середовище (зовнішнє середовище) – одне з основних понять загальної 

теорії систем. Виділення будь-якої матеріальної системи засновано на від'єднанні 

елементів, що включаються в дану систему, від іншого матеріального світу – 

середовища. 

Система і середовище знаходяться в постійній і складній взаємодії, 

впливаючи один на одного. Взаємодія системи з навколишнім середовищем 

описується рядом понять кібернетики і загальної теорії систем, такими, 

наприклад, як: стійкість, гомеостаз, рівновага, адаптація і т.п. 

Система знаходиться у рівновазі тоді, коли кожен її елемент знаходиться в 

стані рівноваги, обумовленому іншими елементами. Рівновага – найпростіший 

випадок стійкого стану системи. Вона характеризує стан системи, у якому вона 

залишається як завгодно довго при відсутності впливів середовища, що 

збурюють. 
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Стійкість системи – це випадок більш складної рівноваги із середовищем, 

що виявляється в динаміці їхньої взаємодії. Система може змінювати свою 

поведінку, однак деякі її властивості залишаються при цьому незмінними. 

У. Кенон визначив наявність в організмі механізму саморегулювання, який 

дозволяє всій системі підтримувати себе в цілому у стані динамічного балансу. 

Це явище отримало назву гомеостаз.  

Гомеостатичність визначає рівновагу, стабільність, виживання системи.  

Поняття «система» стало розглядатися як протилежність безладній 

сукупності різних об‘єктів – хаосу. Для того щоб будь-яке об‘єднання якихось 

об‘єктів могло називатися системою, воно має бути достатньо стабільним, 

здібним існувати тривалий час. Тому важливою властивістю, якою має володіти 

об‘єднання об‘єктів, що розглядається як система, є гемеостатичність, тобто 

здібність певний час функціонувати без суттєвого зниження ефективності.  

2. Основні етапи планування (управління) систем навколишнього 

середовища і суспільства; основні операції етапів. Етапи системного аналізу: 

1) вишукання можливих варіантів вирішення проблеми; 

2) визначення наслідків використання (застосування) кожного з можливих 

варіантів рішення; 

3) застосування об'єктивних тверджень або критеріїв, які вказують, чи є 

одне рішення більш переважним за інше. При цьому не передбачається, що 

використані способи вибору рішення є єдиними або що вони не мають 

невизначеностей; 

4) подання інформації особі, яка приймає рішення (ОПР), разом з описом 

ефектів, що отримуються при зміні параметрів системи, при зміні системи оцінок 

або при заміні одного варіанту рішення на іншій. 

2.1. Постановка завдання 

1. Розділення на групи відносно даної системи (проблеми) 

2. Визначення загального для кожної групи, формулювання цілей аналізу, 

що проводиться, вибір критеріїв оцінки очікуваних результатів  
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Перехід від цілей до критеріїв досягається шляхом послідовного дроблення 

мети на часткові цілі (побудова дерева цілей) до тих пір, поки не будуть отримані 

показники (підціли), які можуть бути оцінені або розмірною величиною 

(наприклад, вартість, вага, концентрація, частота і т. д.), або за допомогою 

коефіцієнта значущості (наприклад, від 0 до 1 для оцінки естетики морського 

побережжя). 

3. Формування уявлень про структуру проблеми і про модель системи 

Якщо проблема або система розділені на складові, то полегшується 

можливість її вивчення і можливе доручення роботи окремим виконавцям. 

Звичайно корисно розчленувати проблему або систему так, щоб взаємодія 

між її структурними елементами була відносно малою або визначною. 

4. Визначення стану вивченої проблеми і необхідності додаткової 

інформації 

5. Опис системи. Визначення вхідних (екзогенних), вихідних (ендогенних) 

і керівних змінних системи 

Екзогенні змінні – це вхідні чинники, що не змінюються при 

функціонуванні системи. Ендогенні змінні – це вихідні змінні або змінні стану 

системи. Основне призначення аналізу – набути найбільш бажаних значень 

керівних (вирішальних) змінних. 

Інтереси груп визначають кількість виходів системи (вихідних змінних). 

Кількість керівних змінних системи визначає кількість варіантів рішення. 

6. Перерахування можливих варіантів рішення 

7. Оцінка майбутніх умов, що включає прогнози відносно змінних і змін в 

техніці 

На етапі постановки завдання отримують якісний опис проблеми і/або 

системи. 

2.2. Моделювання і аналіз 

На етапі моделювання якісне представлення проблеми і/або системи 

переводять в кількісний опис. 
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1. Збір інформації для встановлення кількісного взаємозв'язку між 

змінними (елементами системи) 

Існує чотири способи отримання необхідної інформації: 

– літературні джерела; 

– натурні дослідження; 

– експериментальні дослідження; 

– експертні оцінки. 

Літературні джерела – найбільш дешевий спосіб отримання інформації, 

вона достатньо достовірна (але не завжди). 

Натурні дослідження полягають у вивченні реального процесу або явища 

шляхом кількісного визначення необхідних характеристик (наприклад, 

концентрації розчиненого кисню). 

Експериментальні дослідження полягають у проведенні спостережень в 

умовах, коли на об'єкт або процес, що досліджується, здійснюється 

контрольована дослідником дія. Експеримент може бути натурним, тобто 

проводитися на реальному об'єкті, і може бути лабораторним експериментом. 

Експертна оцінка застосовується тоді, коли неможливо застосувати вище 

перелічені методи або коли параметри, що цікавлять, не мають реальних 

фізичних показників, тобто не можуть бути заміряні фізично. Вона заснована на 

досвіді і знаннях експертів. У цьому випадку великою є складова суб'єктивного 

чинника, оскільки експертам ніщо людське не чуже. З урахуванням суб'єктивного 

чинника одне і те ж явище може отримувати різну оцінку, навіть якщо експерти 

входять до групи осіб зі схожими інтересами, досвідом і знаннями. Головне 

завдання при організації експертного оцінювання полягає в мінімізації внеску 

суб'єктивного чинника. Тому для проведення експертного оцінювання необхідно 

підібрати команду експертів з різними поглядами на дану проблему. Отримання 

інформації від експертів може бути корисне для: 

– оцінки наявних даних з погляду - уточнення варіантів рішення і керівних 

змінних системи; 

– вказівки показників, які можуть бути використані для оцінки рішень. 
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Контрольна питання: 

1. Основні складові етапу моделювання. 

2. Етапи системного аналізу 

Література: [1, с. 5–20; 3; 6; 7, с. 50–150; 8, с. 20–90; 9, с. 80–120; 13, с. 30–

90; 35, с. 50–160; 36; 38, с. 60–240; 39; 42, с. 80–360; 47, с. 60–310; 48, с. 170–430; 

50, с. 40–130; 51, с. 240–350; 52, с. 180–320; 53, с. 80–110; 55; 57, с. 90–150; 63, с. 

180–240; 64, с. 30–115; 67, с. 30–180; 68, с. 205–270].  

 

Тема 1.2 Покомпонентний аналіз 

 

Лекція № 3 

Тема. Основні принципи системного підходу. Структурний аналіз. 

Класифікація структур систем. Зв’язки. Класифікація зв'язків. Класифікація 

систем за Б. А. Гладким, С. А. Саркісяном,  Ю. І. Черняком. 

Навчальні елементи: системний підхід, системність, цілісність, 

узгодженість, сумісність, комплексність, повнота системоутворювання, єдина 

основа, неповна детермінованість, стохастичність, доцільність, інструментальна  

ознака, безперервність, взаємодоповнення, варіантність, імітація, актуалізація 

аспектів, узгодженість та спільність цілей, принцип сатисфакції, принцип 

комплексності підходу, принцип повної системи, емерджентність, структурно-

функціональна єдність, система децентралізації, нелінійність, поліформатні 

угруповання, субстанція, складність складу, складність організації. 

План лекції: 

1. Основні принципи системного підходу  

2. Класифікація систем: 

2.1 за зв’язками 

2.2 за складністю 
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1. Основні принципи системного підходу  

Принципи – це основні вихідні положення будь-якої теорії, вчення. 

Сукупність принципів є початковою формою систематизації знань, вона 

адресована певним фахівцям.  

Принципи системного підходу – постулати «системного мислення», які є 

правильними для всіх систем взагалі. Призначення принципів системного підходу 

– закласти основи «системного мислення» та методології системного 

дослідження, полегшити одержання правильних висновків у складних ситуаціях. 

Існує ряд думок про кількість принципів системного підходу. За даними деяких 

авторів, їх біля ста. Інші вказують на цифру біля тридцяти. У науковій літературі 

принципи групують за різними ознаками. Так, за ознакою функціонування 

розрізнюють такі принципи, як системність, цілісність, узгодженість, 

сумісність, комплексність, повнота. Якщо за ознаку обрати 

системоутворювання, то можна виділити такі принципи, як єдиної основи, 

неповної детермінованості та стохастичності, доцільності. За 

інструментальною (методичною) ознакою виділять принципи: безперервності, 

взаємодоповнення, варіантності, імітації, актуалізації економічних, 

психологічних та соціальних аспектів.  

Умовно принципи системного підходу поділяють на дві групи. Перша група 

принципів відображає деякі закономірності утворення, будови, функціонування 

та розвитку системи. Це фундамент системного підходу, його теоретична 

основа. Інша група принципів відображає принципи дослідження, проектування, 

творення складних систем. Це інструментальна частина системного підходу. 

Найчастіше конкретний принцип, залежно від особливостей його застосування, в 

одній ситуації може бути віднесеним до першої групи, а в іншій – до другої. З 

практичної точки зору, найбільш доцільним є застосування як основи системного 

мислення таких принципів:  

Принцип узгодженості та спільності цілей: власні цілі елементів систем 

повинні бути узгоджені одна з одною (тобто взаємопов‘язані та взаємозалежні), а 

також із глобальними цілями наданнями системи.  
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Принцип єдиної основи: взаємодія, обопільна передача ідей та іншої 

інформації між елементами системи повинна проводитися на є єдиній основі – 

сукупності понять та визначень, що мають однакове трактування в межах системи 

як місткого цілого та її елементів, що сприяє генерації нових знань, які 

спрямовані ні вирішення проблем, що виникають у системі й не можуть бути 

отримані самостійно в кожному елементі як в окремій системі.  

Принцип неповної детермінованості: наявність великої різноманітності 

причинно-наслідкових зв‘язків усередині елементів систем, поміж ними та між 

ними й оточенням передбачають одержання та передання і повідомлення (як 

елемент комунікації) і розглядається з певним ступенем надійності.  

Принцип безперервності процесу коригування цілей системи: 

унікальність та тимчасовість системи, її новизна ті складність, 

міждисциплінарність та мінливість законодавчого оточення передбачає 

необхідність безперервного пильнування досягнення поставленої мети системи у 

фактично сталих умовах і за необхідності її коригування.  

Принцип сатисфакції: будь-які дії, зміни в системі, повинні бути 

спрямовані на задоволення потреб її елементів.  

Принцип комплексності підходу: полягає в необхідності розгляду та 

вирішення будь-якого питання (проблеми) урахуванням історії її виникнення, 

близьких та подальших наслідків, орієнтації на подальший результат діяльності 

системи.  

Принцип повної системи: рівень деталізації розглянутих питань (проблем) 

повинен бути таким, щоб досягти поставлено мету (та не більше), при цьому 

додаткова деталізація забезпечується лише в результаті виконання ряду операцій 

та послідовного зменшення ступеня невизначеності.  

Однак знання та додержання принципів не можуть забезпечити успіху самі 

собі. Для досягнення поставленої мети потрібні витрати певних ресурсів 

(людських, матеріальних, фінансових).  

Найбільш важливі системні принципи:  
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1. Цілеспрямованості та гнучкості системи – гнучкість або здатність 

системи змінювати в певних межах свою поведінку за ради досягнення мети.  

2. Емерджентності або «постулат цілісності», – система має властивості, 

які не виводяться із сукупності відомих (наявних) і її елементів та способів 

їхнього з‘єднання.  

3. Структурно-функціональної єдності системи – будь-яка структура 

тісно пов‘язана з функцією системи та її частин.  

4. Зв’язності та відкритості – система розвивається за умови взаємодії її 

елементів між собою та з оточуючим світом, закрита система вмирає.  

5. Різноманітності структури, властивостей і характеристик системи – 

забезпечує більш широкі можливості щодо адаптації системи до змінних впливів 

навколишнього середовища, зіпсованих підсистем тощо.  

6. Децентралізації – система з тотальною централізацією управлінського 

впливу буде негнучкою, неадаптивною до зовнішніх впливів і не буде 

«внутрішньо активною».  

7. Нелінійності – вхідні параметри системи та її елементів мають 

стохастичну природу й можуть викликати непропорційну зміну параметрів самої 

системи (її елементів), тому реакція системи або елемента не завжди пропорційна 

будь-якому впливу. 

 

2. Класифікація систем  

Складні системи за своєю елементною базою є багатомірні, поліформатні 

угруповання. Окрім того, ще складнішими їхніх робить різна типологія зв‘язків 

між елементами та елементів з навколишнім середовищем. Різна сукупність різної 

кількості їх сполучень, поєднань дає можливість класифікувати системи за 

різними ознаками.  

Частинами, які складають різного роду утворення, тобто системи, можуть 

бути не тільки якісь фізичні предмети, але й деякі уявні об‘єкти, тобто ідеальні 

об‘єкти. Тому всі системи можна підрозділити на фізичні (або емпіричні) і 
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абстрактні (або концептуальні). Існують також і системи змішаного типу, до 

яких, наприклад, можна віднести людину.  

Системи існують у певному довкіллі, зумовлюються ним і можуть більшою 

чи меншою мірою обмінюватися з ним речовиною, енергією, інформацією. У 

зв‘язку з цим вони поділяються на відкриті й закриті.  

Системи, які з певною регулярністю і зрозумілим чином обмінюються з 

оточуючим середовищем речовиною, енергією, інформацією, отримують назву 

відкритих (незамкнених) за будь-якою з цих ознак (відкриті до енергії, відкриті до 

інформації, до речовини).  

Якщо такий обмін із оточуючим середовищем не спостерігається або він 

незначний і ним можна знехтувати, системи називають закритими (замкненими).  

Прикладом відкритих систем може слугувати більшість соціальних 

організацій, закритих – переважно системи зі механічних та архітектурних 

конструкцій.  

Якщо властивості й функції системи тривалий період істотно не 

змінюються або змінюються у формі алгоритмічних циклів, що повторюються, її 

називають стабільною. Система із властивостями і функціями, що змінюються і 

без циклів зветься нестабільною. 

Залежно від кількості об‘єктів, включених у системи їх підрозділяють на 

великі й малі.  

Прості системи мають просту структур і виконують якісь нескладні 

функції. Складні системи складаються з великої кількості взаємопов‘язаних 

частин, що взаємодіють між собою, тобто вони мають складну структуру, з 

елементів різних типів, характеризуються різними зв‘язками між частинами і 

виконують якусь досить складну функцію (функції). Належність тієї або іншої 

конкретної системи до класу простих або складних є відносним. Іноді мета та 

завдання дослідження дозволяють абстрагуватися і розглядати складну систему 

як просту.  

2.1 Класифікація систем  за зв’язками  
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Практично всі системи, що існують у світі, типологічно можна звести до 

ряду простих і складних систем. Уся сукупність пов’язаних між собою елементів 

системи утворює структуру системи. Вона характеризується за наявними в ній 

(або переважними) типами зв’язку. Серед простих типів зв‘язку виділяються 

послідовні, паралельні з‘єднання та зворотний зв‘язок (рис. 3.1). 

Зворотний зв’язок означає, що результат функціонування елементу на 

виході впливає надію зовнішніх факторів на вході. Серед такого типу зв’язків 

можуть бути не тільки трубопроводи чи інші механічні системи, але й системи у 

сфері господарства, менеджменту тощо.  

 

 

Рисунок 3.1 – Типи систем зі зв’язками простих типів 

 

У складних системах вхідні параметри системи в цілому та її елементів 

мають стохастичну природу. Тобто в складних системах зміни будь-яких змінних 

викликають зміни багатьох інших змінних, до того ж подібна залежність рідко 

буває однолінійною (тобто не може бути виражено у вигляді пропорційної 

залежності).  

Серед складних переважно зустрічаються ієрархічні системи. Тобто такі, 

структури яких мають нерівноправні підпорядковані зв‘язки між елементами.  
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Види ієрархічних структур різноманітні. Серед них зустрічаються дерево- 

та ромбоподібні. Складні ієрархічні системи наведені на рис.2.2. 

Найбільш простою для аналізу є деревоподібна структура. У ній зручно 

виділяти ієрархічні рівні та їхня підпорядкованість. Прикладів таких структур 

надзвичайно багато. Зокрема, будова міністерства та підлеглих йому структур. 

Ромбоподібна структура має подвійне (іноді й більше) підпорядкування, 

наприклад, у питаннях звітності та передачі інформації різним інстанціям. 

Кільцеві системи характеризуються тим, що їхній першій елемент домінує над 

другим, другій - над третім і т. ін., але останній домінує над першім. Це як 

правило, відкриті, нелінійні системи з великою кількістю входів, кожен із яких 

робить даний елемент домінуючим. Прикладом кільцевої системи може служити 

демократичне суспільство, в якому державні органи виступають суб‘єктами 

регулювання між ієрархічно упорядкованими структурними елементами 

суспільства, включаючи конкретних індивідів. Однак державні органи тут 

створюються тими самими індивідами як платниками податків і як суб‘єктами 

політичних дій і залежать від них.  

 

Рис. 3.2 –  Складні ієрархічні системи 

 

Кільцева система відкритого типу зображена у вигляді рис.3.3. 
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Рис. 3.3. – Кільцева система відкритого типу 

 

Створена для досягнення деякої мети система пов‘язана, звичайно, з 

багатьма іншими і функціонує в умовах певних обмежень, що накладаються на її 

дії. Якщо в процесі розгляду системи беруть до уваги всі її елементи, властивості 

та зв‘язки, необхідні для досягнення поставленої мети за обмежень, що існують, 

таку систему називають повною.  

Вивчення такої системи є не лише процесом розгляду тієї системи, яка є 

предметом дослідження, а й включає в цей процес урахування впливу й інших 

пов‘язаних з нею об‘єктів, аналіз обмежень, які накладаються на її дії, ознак цієї й 

пов‘язаних із її функціонуванням систем, тобто враховує все, що впливає також і 

поза межами даної системи. На випадок невідповідності визначеним умовам така 

система буде неповною. Слід мати на увазі, що термін "система" 

використовується, звичайно, саме в розумінні «повна система». 

2.2 класифікація систем за складністю.  

Існує кілька підходів до поділу систем за складністю. 

Спочатку терміни «велика система» і «складна система» 

використовувалися як синоніми. 

Деякі дослідники пов ’ язували складність з числом елементів. 
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Г. Н. Кухарів залежно від числа елементів, що входять в систему, виділяє 

чотири їх класи: 

– малі системи (10 – 103 елементів), 

–складні (104 – 106 елементів), 

– ультраскладні (107 – 1030 елементів), 

– суперсистеми (1030 – 10200 елементів). 

У. Р. Ешбі вважав, що система має великі, з точки  зору спостерігача, 

можливості. При цьому один і той же матеріальний об’єкт залежно від мети 

спостерігача і засобів, наявних в його розпорядженні, можна вибрати різних 

фізичних розмірів. 

Н . П. Бусленко запропонував (у силу відсутності чіткого визначення 

віднесення системи до розряду великих і відносної умовності цього поняття) 

пов'язувати поняття "велика система" з тим, яку роль відіграють при вивченні 

системи комплексні загальносистемні питання що, природно, залежить від 

властивостей систем і класів вирішуваних завдань. 

Цієї точки зору дотримуються і автори першого в нашій країні підручника з 

теорії великих систем управління А. А. Денисов і Д. Н. Колесников. 

Для сфер біологічних, економічних, соціальних систем іноді поняття 

великий системи пов’язували в значній мірі з важливими для них поняттями 

"емерджентність", "відкритість", "активність елементів". У результаті чого така 

система має як би "свободою волі", нестабільним і непередбачуваною поведінкою 

та іншими характеристиками , що розвиваються, що самоорганізуються. 

При цьому деякі автори пов’язують поняття "велика система" з величиною 

системи, кількістю елементів, а поняття "складна система" – зі складністю 

відносин, алгоритмів. За основу класифікації Б. С. Флейшман приймає складність 

поведінки системи. 

Гладких виділяв наступну класифікацію, наведену у таблиці 3.1. 

У класифікації В. Г. Афанасьєва чотири класи систем: 

1) системи, що існують в об'єктивній дійсності, неживій і живій 

природі, суспільстві; 
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2) системи концептуальні, ідеальні, які іноді називають абстрактними; 

3) штучні, які створені людиною; 

4) змішані, в які входять системи та елементи попередніх систем. 

 

Таьблиця 3.1 –  Класифікація систем за Б. А. Гладких 

Категоріальні характеристики Компоненти системи 

Властивості Елементи Відносини 

Моно *** *** *** 

Полі *** *** *** 

Статичні *** *** *** 

Динамічні (функціонують) *** *** *** 

Динамічні (розвиваються) *** *** *** 

Детерміністські *** *** *** 

Випадкові *** *** *** 

Прості *** *** *** 

Складні *** *** *** 

 

А. Н. Авер'янов виділяє системи цілісні і сумативні, органічні і 

неорганічні, динамічні і статичні, відкриті і закриті, самоорганізовані і 

неорганізовані, керовані і некеровані. 

Л. А. Петрушенко виділяє: за походженням – природні і штучні, за 

змістом – матеріальні та ідеальні, стосовно причинно-наслідкового зв’язку – 

детерміновані та ймовірнісні, відносно навколишнього середовища – 

відкриті і закриті. 

Однією з поширених є класифікація С. А. Саркісяна зі співавторами, 

в якій всі системи діляться на абстрактні і матеріальні з наступним поділом 

їх на прості різновиди. Істотний недолік даної класифікації полягає в тому, 

що з неї випадають цілі класи систем (біологічні, фізіологічні, соціальні), 

тобто вона не охоплює матеріальні системи. 
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Розгорнуту типологію систем дають В. В. Дружинін і 

Д. С. Конторов. Вони розбивають їх спочатку на класи за природою на 

технічні, кібернетичні, біологічні, суспільні та інтелектуальні, а потім – на 

підкласи. При цьому системи розпадаються: технічні – на прості і складні, 

рівноважні і нерівноважні; кібернетичні – на програмні, адаптивні і активні, 

біологічні – на передбіологічні, найпростіші, колонії спеціалізованих 

організмів, колонії централізованих, колонії вищих; суспільні – на 

індивідууми, проста група, керована група, спільнота, суспільство, велике 

суспільство, людське суспільство, надсуспільство; інтелектуальні – на 

конкретні і абстрактні. 

М. Д. Лесечко, намагаючись узагальнити наявні класифікації систем, 

виділяє: за походженням – природні, штучні і змішані системи; за описом 

змінних на системи – з якісними змінними, з кількісними змінними і системи 

зі змішаними змінними; за типами операторів на системи – "чорні ящики", 

непараметричні, параметричні системи і "білі ящики"; за способом 

управління – керовані, некеровані і системи з комбінованим управлінням. 

 Ю. І. Черняк пропонує називати великою системою "таку, яку неможливо 

досліджувати інакше, як по підсистемах", а складною – "таку систему, яка 

будується для вирішення багатоцільовий, багатоаспектною завдання". 

Пояснюючи ці поняття на прикладах, Ю. І. Черняк підкреслює, що в 

разі великої системи об'єкт може бути описаний як би на одному мовою, тобто за 

допомогою єдиного методу моделювання, хоча і по частинах, підсистем (рис. 3.4., 

а). А складна система відображає об'єкт "з різних сторін в декількох моделях, 

кожна з яких має свою мову", а для узгодження цих моделей потрібен 

особливий метамова (рис. 3.4, б). 

Поняття великої і складної системи Черняк пов'язує з поняттям 

"спостерігач" (на рис. 3.4. "спостерігачі" представлені прямокутниками): для 

вивчення великих систем необхідний один спостерігач (мається на увазі не число 

людей, які беруть участь в дослідженні або проектуванні системи, а відносна 
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однорідність їх кваліфікації: наприклад, інженер або економіст), а для розуміння 

складної системи – потрібно кілька  "спостерігачів", принципово різної 

кваліфікації (наприклад, програміст, фахівець з обчислювально й техніці, 

економіст, а можливо, юрист). При цьому підкреслюється наявність у складній 

системі "складної складової мети" або навіть "різних цілей" і "одночасно багатьох 

структур у однієї системи. У подальшому Черняк уточнює ці визначення. 

Зокрема, при визначенні великих систем він вводить поняття "апріорно виділені 

підсистеми ", а при визначенні складної – поняття "незрівнянні аспекти 

характеристики об'єкта", і включає в визначення необхідність використання 

декількох мов і різних моделей. 

 

Рисунок 3.4 – Класифікація систем за Ю. І. Черняком  

( а – велика система, б – складна система) 

 

Одна з найбільш повних і цікавих класифікацій за рівнями складності 

запропонована К. Боулдингом. Виділені в ній рівні наведені в табл. 3.2. 

У класифікації К. Боулдинга кожний наступний клас включає в себе 

попередній, характеризується великим проявом властивостей відкритості та 

стохастичності поведінки, більш яскраво вираженими проявами закономірностей 

ієрархічності і історичності, хоча це не завжди відзначається, а також більш 

складними "механізмами" функціонування і розвитку. 
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Таблиця 3.2 – Системи за К. Боулдингом 

Тип Рівень складності приклади 

неживі 

системи 

Статичні структури (остови). Прості динамічні 

структури із заданим законом поведінки. 

Кібернетичні системи з керованими циклами 

зворотного зв'язку 

Кристали. 

Годинниковий 

механізм. 

термостат 

живі 

системи 

Відкриті системи з самосохраняться структурою 

(перший ступінь, на якій можливо поділ на живе і 

неживе). 

Клітини, 

гомеостат. 

 Живі організми з низькою здатністю сприймати 

інформацію. 

Рослини. 

 Живі організми з більш розвиненою здатністю 

сприймати інформацію, але не володіють 

самосвідомістю. 

Тварини. 

 Системи, які характеризуються самосвідомістю, 

мисленням і нетривіальним поведінкою. 

Люди. 

 Соціальні системи. Трансцендентні системи або 

системи, що лежать зараз поза нашою пізнання 

соціальні 

організації 

 

Аналіз класифікацій показує, що багато з них відрізняються еклектичністю, 

неістотністю і неповнотою. 

Загалом системи характеризуються і відрізняються одна від одної різними 

ознаками і параметрами. 

1. Ступінь взаємодії системи і зовнішнього середовища: 

Ø ізольовані (штучні) 

Ø закриті (годинник); 

Ø відкриті (фірма); 

2. Розмір системи: 

Ø малі (до 30 компонентів); 
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Ø середні (від 31 до 300); 

Ø складні (від 301); 

3. Види систем: 

Ø біологічні (живі організми); 

Ø технічні (вироби); 

Ø соціально-економічні (організація, місто); 

4. Ступінь свободи системи по відношенню до зовнішнього оточення: 

Ø відносно самостійні, юридично і фізично незалежні системи; 

Ø несамостійні системи (підсистеми) – працівник відділу. 

5. Рівень спеціалізації системи: 

Ø комплексні; 

Ø спеціалізовані (банк); 

6. Тривалість функціонування системи: 

Ø системи короткотривалої дії (життя); 

Ø дискретні; 

Ø довготривалі (безмежного існування); 

7. Спосіб опису: 

Ø детерміновані (функціональні); 

Ø статистичні (імовірності); 

Ø нечіткі (опальні); 

8. Тип використання в субстанції системи: 

Ø Фізичні (речові субстанції); 

Ø Абстрактні (логічну, математичну не речові субстанції). 

В основу будь-якої класифікації повинна бути покладена певна концепція, 

що пояснює явище, що класифікується. Використовуючи системний підхід, будь-

яка система характеризується наступними аспектами: субстанцією (суттєва 

властивість предмету як цілісності, основа і центр усіх його вимірів, активна 

причина і джерело функціонування), будовою (наявність елементів, зв’язків і 

організації), функціонуванням (процес реалізації системою власних функцій) 

і розвитком (процес якісних змін в системі) – рис. 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Чотири аспекти, якими характеризується кожна система 

 

Кожна із наведених складових може бути описана певною сукупністю 

характерних параметрів. 

СУБСТАНЦІЯ – природа, спосіб існування системи, характер детермінації, 

походження системи, масштаби. 

БУДОВА – кількість елементів, ступінь відкритості, характер взаємодії 

елементів, ступінь організованості, ступінь складності системи, тип структури, 

наявність інформації про будову системи. 

ФУНКЦІОНУВАННЯ – характер відтворення, кількість функцій, характер 

розташування, рівновага, ціль, ефективність, результат. 

РОЗВИТОК – спроможність пристосовуватися, спроможність до руху 

(швидкість), вектор розвитку, спроможність самовідновлення, етапи розвитку, 

траєкторія розвитку. 

Системи поділяються на прості, складні і дуже складні. По відношенню до 

складних систем існує три групи проблем: аналіз властивості і поведінки в 
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залежності від структури і значень параметрів, вибір структури і значень 

параметрів, виходячи із властивостей системи, конструювання складних систем. 

Встановлення складності системи має виключно важливе значення для 

практики. В науці відокремлюють 4 підходи: 

а) складні системи представляють системи з поганою організацією; 

б) системи, які не можуть бути точно математично описані; 

в) системи цілеспрямованої поведінки, тобто соціальні; 

г) складність трактується з позицій теорії множин як елемент цієї множини, 

де елемент виступає як множина. 

Складні системи характеризуються тим, що вони одночасно інтегрують в 

собі природні і соціальні, природні і штучні складові. До основних 

характеристик складних систем відносять: велика кількість залежних між 

собою елементів; складність функцій; можливість розпадання системи на значну 

кількість підсистем; наявність ієрархічного управління, розгалужена 

інформаційна мережа; інтенсивні потоки інформації; залежність від середовища; 

функціонування в умовах випадкових факторів. 

Складні системи описуються середніми, випадковими величинами: 

надійність, якість управління, захищеність від шумів, вірогідність відмов, 

ефективність, стійкість функціонування. Якщо спробувати зробити 

інтерпретацію щодо складності в аспекті системності, то це можна представити в 

наступному ракурсі: 

 

СКЛАДНІСТЬ = СКЛАДНІСТЬ СКЛАДУ  + СКЛАДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ   

 

СКЛАДНІСТЬ СКЛАДУ = Субстратна + Параметрична + Динамічна + Генетична, 

 

де субстратна складність складається зі складності компонентів, підсистем і 

рівнів організації; параметрична складність включає складність субстратних 

властивостей, інтегральних властивостей і складність зв’язків і відносин; 

динамічна складність інтегрує складність станів, стадій, фаз і перехідних 
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процесів; генетична або еволюційна складність включає генетику станів, стадій 

фаз, рівнів розвитку тощо. 

 

СКЛАДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ = Множина зв’язків і відносин + Множина законів, 

 

де множина зв’язків і відносин об’єднує в собі рівні організації, підсистеми 

всередині рівнів, компоненти, а множина законів передбачає закони 

функціонування і розвитку. 

Складність системи являє собою єдність складності складу, структури, 

функцій, організації, рівня і життєвого шляху системи. Причому складність може 

набувати великої різноманітності завдяки поєднанню цих параметрів. Хоча тут 

далеко не в усьому діє математика сполучень. Складною є система, яка суміщає 

деякі параметри. 

Таким чином, складність виступає інтегральним показником, який в 

кожному конкретному випадку потребує аналізу. 
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50–180; 20, с. 80– 240; 22, с. 60–170; 23; 25; 29; 30; 33, с. 90–220; 34; 37; 43; 45; 46, 

с. 80–440; 45; 46, с. 180–230; 49; 58, с. 50–90; 65, с. 180–320]. 
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Лекція № 4 

Тема. Методологія постановки завдання системного аналізу і 

обмеження її складності. Системоутворюючі та системоруйнуючі фактори. 

Аналіз якості води, повітря, ґрунтів. 

Навчальні елементи: губчаста паренхіма, стовпчаста паренхіма, 

хлоренхіма, повітроносна паренхіма, пластинчаста, кутова, пухка коленхіма, 

лібриформ. 

План лекції: 

1. Методологія системного аналізу. 

2. Фактори системного аналізу. 

3. Основні етапи вирішення проблем за технологією системного 

аналізу. 

 

1. Методологія системного аналізу. 

У центрі методології системного аналізу знаходиться операція кількісного 

порівняння альтернатив для вибору однієї, що підлягає реалізації. Щоб досягти 

кінцевого результату, необхідно дати кількісну оцінку якісності альтернатив. 

Досягти цього можна, якщо враховані всі елементи - альтернативи і дано 

правильні оцінки кожному елементу. Звідси виникає необхідність об'єднання всіх 

елементів, пов'язаних з даною проблемою, в систему, яка вирішує проблему. 

Система має поряд з перерахованими вище загальними властивостями 

низкою характерних рис, що включають: 

• єдність системи, наявність у неї спільної мети, загального призначення; 

• інтеграційний характер системи, що характеризується великим числом 

виконуваних функцій, входів і виходів; 

• складність поведінки системи, тобто при наявності переплітаються і 

перекриваються взаємозв'язків між змінними зміна однієї змінної спричиняє 

зміну інших; 

• нерегулярне в часі надходження зовнішніх впливів; 

• наявність у більшості випадків змагальних, конкуруючих сторін. 
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Система визначається завданням системних об'єктів. Системні об'єкти – це 

вхід, вихід, процес, зворотній зв'язок і обмеження. 

Входом називається об'єкт, який змінюється при протіканні даного процесу. 

Вхід може приймати такі форми, як: а) послідовно пов'язаний з даними; б) 

результат попереднього процесу, безладно пов'язаний з даними; в) результат 

процесу даної системи, який знову вводиться в неї. 

Виходом називається об'єкт (результат) або кінцевий стан процесу. Іншими 

словами, вихід – це мета, для досягнення якої системні об'єкти, властивості і 

зв'язки з'єднані разом. 

Процесом називається перетворення входу у вихід (властивість даного 

процесу). Між входом одного процесу і виходом іншого існує зв'язок. Виділити 

системи - значить виявити всі процеси, що утворюють даний вихід. 

Зворотній зв'язок – це функція підсистеми, що порівнює вихід з критерієм 

(з метою керування процесом). 

Як було зазначено вище, будь-яка система складається з підсистем і, у свою 

чергу, є підсистемою деякої системи. Кордон системи визначається сукупністю 

входів від зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище (довкілля)  – це 

сукупність природних і штучних систем, для яких дана система не є 

функціональною підсистемою. 

Проблема – це ситуація, що вимагає дозволу. Виявлення проблемних 

ситуацій – це і є проблема прийняття рішень. Ухвалення рішення повинне 

завершитися конкретними результатами і розбивається на ряд обов'язкових 

етапів: визначення мети дослідження і критерію її досягнення; формулювання 

конкретних завдань; вибір способів, прийомів, методів і засобів для вирішення 

поставлених завдань. Так, процес раціонального розв'язання проблем можна 

представити у вигляді схеми (рис. 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Етапи пошуку раціонального рішення проблем 

 

Разом з тим показання на схемі етапи проведення системного аналізу носять 

абстрактний, загальний характер. Більш поглиблена послідовність робіт з пошуку 

раціонального рішення проблем представлена в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Пошук раціонального рішення проблем 

Етапи Наукові інструменти 

системного аналізу 

I. Аналіз проблеми 

1. Виявлення проблеми. 

2. Точне формулювання проблеми. 

3. Аналіз логічної структури проблеми. 

4. Аналіз розвитку проблеми (у минулому і 

майбутньому). 

5. Визначення зовнішніх зв'язків проблеми (з іншими 

проблемами). 

6. Виявлення принципової можливості розв'язання і 

проблеми 

Методи: "сценаріїв", 

діагностичний, "дерева 

цілей", економічного 

аналізу 

II. Визначення системи 

1. Специфікація завдання. 

2. Визначення позиції спостерігача. 

3. Визначення об'єкта. 

4. Виділення елементів (визначення кордонів розбиття 

системи). 

5. Визначення підсистем. 

6. Визначення середовища 

Методи: матричні, 

кібернетичні моделі 
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III. Аналіз структури системи 

1. Визначення рівнів ієрархії (у БС). 

2. Визначення аспектів і мов (в СС). 

3. Визначення процесів функцій (в ДС). 

4. Визначення і специфікація процесів управління і 

каналів інформації (в УС). 

5. Специфікація підсистем. 

6. Специфікація процесів, функцій поточної 

діяльності (рутинних) і розвитку (цільових) 

Методи: діагностичні, 

матричні, мережеві, 

морфологічні, 

кібернетичні моделі 

IV. Формулювання загальної мети і критерію системи 

1. Визначення цілей, вимог надсистеми. 

2. Визначення цілей і обмежень середовища. 

3. Формулювання загальної мети. 

4. Визначення критерію. 

5. Декомпозиція цілей і критеріїв по підсистемах. 

6. Композиція загального критерію з критеріїв 

підсистем 

Методи: експертних 

оцінок (метод Дельфі), 

"дерева цілей", 

економічного аналізу, 

морфологічний, 

кібернетичні моделі, 

нормативні операційні 

V. Декомпозиція мети, виявлення потреб в ресурсах і процесах 

1. Формулювання цілей - верхнього рангу. 

2. Формулювання цілей - поточних процесів. 

3. Формулювання цілей - ефективності. 

4. Формулювання цілей - розвитку. 

5. Формулювання зовнішніх цілей і обмежень. 

6. Виявлення потреб у ресурсах і процесах 

Методи: "дерева цілей", 

мережеві, описові 

моделі, моделювання 

VI. Виявлення ресурсів і процесів, композиція цілей 

1. Оцінка існуючих технологій і потужностей. 

2. Оцінка сучасного стану ресурсів. 

3. Оцінка реалізовуються і запланованих проектів. 

4. Оцінка можливостей взаємодії з іншими системами. 

5. Оцінка соціальних факторів. 

6. Композиція цілей 

Методи: експертних 

оцінок (метод Дельфі) 

VII. Прогноз і аналіз майбутніх умов 

1. Аналіз стійких тенденцій розвитку системи. 

2. Прогноз розвитку і зміни середовища. 

3. Передбачення появи нових факторів, що роблять 

сильний вплив на розвиток системи. 

4. Аналіз ресурсів майбутнього. 

5. Комплексний аналіз взаємодії факторів 

Методи: "сценаріїв", 

експертних оцінок 

(метод Дельфі), "дерева 

цілей", мережеві, 

економічного аналізу, 

статистичний, описові 
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майбутнього розвитку. 

6. Аналіз можливих зсувів цілей і критеріїв 

моделі 

VIII. Оцінка цілей і засобів 

1. Обчислення оцінок за критерієм. 

2. Оцінка взаємозалежності цілей. 

3. Оцінка відносної важливості цілей. 

4. Оцінка дефіцитності і вартості ресурсів. 

5. Оцінка впливу зовнішніх факторів. 

6. Обчислення комплексних розрахункових оцінок 

Методи: експертних 

оцінок (метод Дельфі), 

економічного аналізу, 

морфологічний метод 

IX. Відбір варіантів 

1. Аналіз цілей на сумісність і входимость. 

2. Перевірка цілей на повноту. 

3. Відсікання надлишкових цілей. 

4. Планування варіантів досягнення окремих цілей.  

5. Оцінка та порівняння варіантів. 

6. Поєднання комплексу взаємопов'язаних варіантів 

Методи: "дерева цілей", 

матричні, економічного 

аналізу, морфологічний 

X. Діагноз існуючої системи 

1. Моделювання технологічного та економічного 

процесів. 

2. Розрахунок потенційної і фактичної потужностей. 

3. Аналіз втрат потужності. 

4. Виявлення недоліків організації виробництва і 

управління. 

5. Виявлення та аналіз заходів щодо вдосконалення 

організації 

Методи: діагностичні, 

матричні, економічного 

аналізу, кібернетичні 

моделі 

XI. Побудова комплексної програми розвитку 

1. Формулювання заходів, проектів і програм. 

2. Визначення черговості цілей і заходів з їх 

досягнення. 

3. Розподіл сфер діяльності. 

4. Розподіл сфер компетенції. 

5. Розробка комплексного плану заходів в рамках 

обмежень але ресурсам в часі. 

6. Розподіл за відповідальним організаціям, 

керівникам виконавцям 

Методи: матричні, 

мережеві, економічного 

аналізу, описові моделі, 

нормативні операційні 

моделі 

XII. Проектування організації для досягнення цілей 

1. Призначення цілей організації. 

2. Формулювання функцій організації. 

Методи: діагностичні, 

"дерева цілей", матричні, 
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3. Проектування організаційної структури. 

4. Проектування інформаційних механізмів. 

5. Проектування режимів роботи. 

6. Проектування механізмів матеріального і 

морального стимулювання 

мережеві методи, 

кібернетичні моделі 

 

Примітка. Неформальні методи: метод "сценаріїв", метод експертних 

оцінок (метод Дельфі), діагностичні методи. Графічні методи: метод "дерева 

цілей", матричні методи, мережеві методи. Кількісні методи: методи 

економічного аналізу, морфологічні методи, статистичні методи. Методи 

моделювання: кібернетичні моделі, описові моделі, нормативні операційні моделі 

(оптимізаційні, імітаційні, ігрові). 

Відзначимо наступні аспекти. 

1. Формулювання і опис проблемної ситуації - це вихідний пункт 

дослідження. Виявлення проблеми, правильне і точне її опис є першим етапом 

системного дослідження. 

Для початку необхідно визначити зовнішні ознаки прояву проблеми, її 

часові параметри, джерела виникнення проблеми, що зумовлюють її фактори, 

характер впливу проблеми на основні елементи об'єкта дослідження, можливі 

дослідження розвитку проблемної ситуації. 

Як інструмент дослідження можна використовувати аналіз логічної 

структури проблеми, вивчити її в ретроспективному аспекті, оцінити можливі 

шляхи розвитку в майбутньому і у взаємозв'язку з іншими проблемами. 

При аналізі складних проблем використовують прийоми декомпозиції, 

матриці системних характеристик, моделі типу "чорного ящика" та ін. 

2. На етапі визначення системи здійснюється постановка завдань, які 

необхідно вирішити для отримання кінцевих результатів; встановлюється склад 

елементів, що входять в систему, визначаючи тим самим об'єкт дослідження. 

Позиція спостерігача визначає критерій вирішення проблеми. Результатом 

другого етапу вирішення проблеми є розробка наукової моделі дослідження 

об'єкта-системи. 
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З цією метою можуть бути використані матричні, кібернетичні, 

інформаційні, синергетичні імітаційні та інші моделі. 

3. На етапі аналізу структури системи визначаються рівні ієрархії об'єкта-

системи, виділяються всі елементи (підсистеми), встановлюються їхні зв'язки і 

відносини. 

Потім проводиться структурно-функціональний аналіз об'єкта дослідження, 

дається графічне опис процесу функціонування елементів системи, визначаються 

їх специфіка та інформаційні зв'язки з зовнішнім середовищем на основі розробки 

структури цілей та ін. В якості інструменту для дослідження використовуються 

методи логічних побудов, діагностики, синтезу. Аналіз проводиться на основі 

побудови графічних, матричних, мережевих, морфологічних, кібернетичних і 

синергетичних моделей. 

Результатом виконання даного етапу робіт є побудова структурно-

функціональної моделі об'єкта-системи. 

4. Формулювання загальної мети, визначення критерію системи, цілей і 

обмежень зовнішнього середовища, декомпозиція цілей і критеріїв підсистем 

являють собою складну логічну процедуру в рамках понять загальної теорії 

систем. 

На даному етапі дослідження використовуються методи: експертних оцінок, 

мережевих структур цілей, оптимізаційних, ігрових, імітаційних моделей та ін. 

Результатом аналізу на цьому етапі є опис умов дослідження об'єкта 

дослідження як системи, встановлення критерію цілеспрямованого розвитку і 

складу ресурсного забезпечення повного життєвого циклу, а також визначення 

принципів декомпозиції цілей системи і умов збереження її цілісності. 

5. Ув'язка мети із засобами її реалізації здійснюється шляхом декомпозиції 

цілей і їх формулювання, визначення поточних процесів, ефективності 

функціонування підсистем кожного рівня, стійкого динамічного розвитку, 

зовнішніх умов і обмежень. 
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Цей етап є центральним у системному аналізі. У результаті його виконання 

необхідно пов'язати цілі із засобами їх досягнення як всередині системи, так і 

поза нею. 

Для цього використовуються методи "дерево цілей", моделювання стану 

системи, мережеві, описові моделі та ін. 

6. Виявлення ресурсів і процесів, композиція цілей здійснюються 

традиційним шляхом, починаючи з аналізу існуючого положення, досягнутого 

рівня і послідовного прогнозу. При цьому використовуються методи експертних 

оцінок, "дерево цілей", прогнозних розрахунків та ін. 

7. Прогнозування і аналіз умов розвитку об'єкта-системи починається з 

оцінки впливу різних факторів як усередині системи, так і зовнішнього впливу. 

Аналізуються можливі варіанти зміни цілей і тенденцій розвитку системи, стан 

ресурсного забезпечення майбутнього розвитку, робляться прогноз та аналіз 

майбутніх умов. Для цього використовуються методи "сценаріїв", експертних 

оцінок, "дерево цілей", статистичні, описові моделі та ін. 

8. Оцінка цілей і засобів їх досягнення - один з найбільш трудомістких 

етапів системного аналізу, на якому розробляється механізм відповідності цілей і 

їх досягнення, визначаються критерії оцінок, вибираються методи оцінки. Після 

того як критерій сформований, тобто знайдений спосіб порівняння альтернатив, 

ставляться завдання вибору та оптимізації, створюється система комплексної 

оцінки відповідності цілей і засобів, визначаються параметри оціночного 

механізму. 

Враховуючи, що системний аналіз, як правило, має справу з об'єктами, 

позбавленими кількісних оцінок, в якості методичного інструментарію 

використовуються методи експортних оцінок, морфологічний метод та ін. 

9. На етапі відбору варіантів проводяться зіставлення цілей і засобів, їх 

оптимізація - відсікання тих цілей, які визнані малозначущими або не мають 

засобів для досягнення кінцевого результату. Цілі уточнюються, коригуються, 

виходячи з умови функціонування об'єкта-системи. 
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Для того щоб була можливість порівняти альтернативи, необхідно виробити 

критерій переваги. 

У процесі аналізу застосовуються методи моделювання, "дерево цілей", 

матричні та ін. 

10. Діагностичний аналіз існуючого об'єкта-системи спрямований на 

виявлення адаптаційних умов для нової системи. 

Робиться також розрахунок потенційних можливостей ресурсного 

забезпечення, прогнозується зміна проблемної ситуації. 

На наступних етапах здійснюється побудова комплексної програми (плану 

заходів) з реалізації результатів дослідження, проектуються умови їх 

застосування. 

Таким чином, підхід до вирішення проблем передбачає послідовне 

виконання таких робіт. 

1. Аналіз проблеми (постановка проблеми): визначення суті проблеми, 

точне її формулювання, аналіз логічної структури проблеми, аналіз розвитку 

проблеми (оцінка минулого стану та прогноз), виділення зовнішніх зв'язків, 

оцінка принципової можливості розв'язання проблеми. 

2. Визначення, конструювання системи: визначення цілей і завдань, 

формулювання позиції спостерігача, визначення системних об'єктів, виділення 

підсистем, визначення зовнішнього середовища. 

3. Аналіз структури системи: визначення рівнів ієрархії, аспектів розгляду, 

процесів, визначення специфікації підсистем, процесів і функцій. 

4. Формулювання загальної мети і критерію системи: визначення цілей 

систем вищого порядку, цілей і обмежень зовнішнього середовища, 

формулювання загальної мети, визначення критерію, декомпозиція цілей і 

критеріїв підсистем. 

5. Декомпозиція мети, виявлення потреби в ресурсах і процесах: 

формулювання цілей верхнього рівня, цілей поточних процесів і цілей розвитку. 

6. Оцінка ресурсів: оцінка існуючих технологій і потужностей, існуючого 

стану ресурсів, взаємодії з іншими системами, соціальних факторів. 
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7. Прогноз і аналіз майбутніх умов: аналіз стійких тенденцій розвитку 

проблеми, прогноз розвитку і зміни середовища, прогноз появи нових факторів, 

що впливають на систему; аналіз ресурсів майбутнього, аналіз можливих зрушень 

цілей і критеріїв. 

8. Оцінка цілей і засобів: обчислення оцінок за критерієм, оцінка 

взаємозалежності цілей, оцінка відносності важливості цілей. 

9. Формування альтернатив вирішення проблеми та відбір варіантів: оцінка 

альтернатив за критерієм, порівняння та відбір варіантів. 

10. Побудова комплексної програми вирішення: формулювання заходів 

проектів і програм, визначення черговості цілей і заходів з їх досягнення, 

розподіл сфер діяльності, розподіл сфер компетентності, розробка плану заходів в 

умовах обмежень по ресурсах і часу, розподіл відповідальності але організаціям, 

керівникам виконавцям. 

11. Проектування організації для досягнення мети: призначення цілі 

організації, призначення функцій організації, проектування організаційної 

структури, інформаційних потоків, режимів роботи, матеріальних і моральних 

стимулів. 

Зазначений перелік робіт носить приблизний характер. У кожному 

конкретному випадку рішення проблем розробляється план дослідження 

виходячи зі змісту поставленого завдання. 

 

2. Фактори системного аналізу. 

Ідея системоутворюючого фактора хвилює філософів з часу виникнення 

філософії до наших днів. Вона зародилася вже в далекій давнині. Платон (428 

або 427-348 до н. е.) представляв світ створеним творцем (деміургом), який надав 

йому душу. Остання забезпечує його порядок. При цьому безтілесними 

сутностями всього сущого виступають ідеї. У видатного енциклопедиста 

античного світу Аристотеля (384-322 до н. е.) чинником упорядкування 

вважається форма, яка видається активним початком по відношенню до матерії. 

У Г. Гегеля (1770-1831) системоутворюючим властивістю володіє протиріччя, 
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у К. Маркса (1818-1883) - Необхідність, протиріччя і т.п. У наш час наука 

знаходить все більше підтверджень того, що принцип системності - основне 

властивість матерії і свідомості. 

Системоутворюючий фактор, з одного боку, є об'єктивним явищем, бо 

характеризує здатність матерії набувати і виявляти системність. Але, з іншого 

боку, він виступає засобом для виокремлення дослідником системи з середовища, 

тобто він - інструмент перевірки того, чи є те, що визначається їм, системою. 

Таким чином, системоутворюючий фактор - це один із проявів активності матерії 

в аспекті реалізації її здатності формувати системи. Разом з тим пошук 

системоутворюючих чинників відображає здатність людського мозку бачити світ 

в системному вимірі. 

Проблема пошуку системоутворюючих чинників є однією з головних 

проблем науки, оскільки, знайшовши фактор, ми знаходимо систему. А це 

призводить до кардинального зростання пізнавального ефекту. Досить згадати, 

наприклад, про стрибок у науці завдяки відкриттю Д. І. Менделєєвим (1834-

1907) періодичного закону і побудови періодичної системи елементів. 

Системоутворюючим фактором періодичної системи елементів виступає 

залежність між атомною вагою і властивостями елементів. Відкриття дозволило 

об'єднати всі елементи в строгу періодичну систему, створило можливості не 

тільки описувати властивості наявних елементів, але передбачати появу нових. 

У науці проглядаються два напрямки пошуків системоутворюючих 

чинників: 

1 Природничо, полягає в тому, що досліджуються особливості, специфіка, 

характер системотворчих чинників, у кожній аналізованій системі. Хіміки, 

наприклад, виділяють різні типи зв'язку в речовині: ковалентний, водневий, іонна 

і ін. Потім за цими видами факторів досліджують реальні явища. Кожна наука 

накопичила значний багаж знань тих факторів, які утворюють системи; 

2 Характеризується спробами виявити за специфікою, унікальністю, 

одиничністю конкретних системотворчих чинників закономірність, властиву всім 

системам без винятку, яка проявляється по-різному в системах різного рівня. 
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Існує кілька ідей пошуку головних чинників утворення системи з 

філософської точки зору. Так, російський фізіолог, основоположник теорії 

функціональних систем Петро Кузьмич Анохін (1898-1974) висунув ідею: 

вирішальний і єдиний фактор - результат функціонування системи, який, будучи 

недостатнім, активно впливає на відбір саме тих ступенів свободи з компонентів 

системи, що при їхньому інтегруванні визначають подальше одержання 

повноцінного результату. Згідно функціональної теорії систем 

системоутворюючим фактором поведінкових актів визнається домінуюча 

мотивація, що формується на основі провідної потреби організму. Йдеться про 

таку біологічної мотивації, як голод, яка виступає у вигляді провідної 

метаболічної потреби. 

Зустрічається думка, що системоутворюючим фактором є мета, завдяки 

якій елементи системи об'єднуються і функціонують заради її досягнення. Це 

притаманно для живої природи і соціального життя. Тут цільова системна 

організація нерідко ведуча. У неживій природі, де мета - рух до стану рівноваги, 

це менш чітко виражено. Розвиток, наприклад кристала, направлено, бо він 

приймає певну форму, але це відбувається не тому, що атоми заздалегідь 

зорієнтовані для прийняття форми кристала, а в силу того, що існують взаємодії 

між атомами, що розташовують їх у потрібному порядку. 

Системоутворюючим фактором є час, точніше не протяжна його частина, а 

та, яку ми називаємо майбутнє. Майбутнє може виступати метою об'єднання. 

Поняття «заради майбутнього» може бути застосовано до процесів створення 

будь-яких систем. Майбутнє лежить і в основі їх збереження. Крім того, майбутнє 

впливає на розвиток систем ще і тим, що його зачатки існували в минулому. 

Особливо добре застосовні ці категорії до аналізу соціальних систем. Досить 

згадати, що в останні роки минулого століття і тисячоліття істотно активізувався 

розвиток багатьох країн і народів з метою увійти в нове століття і тисячоліття зі 

значними економічними, політичними і соціальними успіхами. Поява нових цілей 

зміцнює і розвиває систему. А невизначеність з майбутнім різко погіршує 

розвиток системи, яка втрачає динаміку, знижує інтег-рірованіі, а також 
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ефективність функціонування. Втрата майбутнього, по всій видимості, є 

найперша умова для анігіляції системи. 

Системоутворюючим фактором може бути і минуле. Це добре видно на 

прикладі поставторитарних країн, в яких в умовах соціально-економічної кризи 

різко загострилася ностальгія по соціалістичному минулому. Вона в значній мірі 

сприяє формуванню комуністичного руху, розвитку різних форм соціального 

протесту. 

Нині також систем про утворює об'єкти, поєднуючи і консолідуючи для 

успішної і швидкої реалізації їх індивідуальних цілей. Завдяки цьому 

індивідуальне виживання об'єктів стає більш успішним, бо спрацьовує 

синергетичний ефект - ефект множення результату від їх функціонування, який 

виявляється більше суми окремих ефектів від елементів. 

Загалом, виділення простору і часу як зовнішніх системотворчих чинників 

умовно (всі в світі знаходиться в просторі і в часі), проте кожна конкретна 

система має свої просторово-часові характеристики, які ми можемо визначити як 

внутрішні, властиві тільки їй і відмінні від простору і часу іншої системи. Тут 

спостерігається дивовижне різноманіття, наприклад, тимчасової детермінації, 

коли минуле, сьогодення і майбутнє формують різні свої співвідношення в 

системоутворюючих факторах систем. При цьому одні системи зумовлюються 

переважно минулим, інші - справжнім, треті - майбутнім, четверті - всіма видами 

часу. 

В якості підстав класифікації системоутворюючих чинників виділяємо 

активність, спосіб прояви, положення по відношенню до системи, аспекти 

системи, відповідність реальності і характер дії (табл. 4.2). 

Якщо уявити цю класифікацію у вигляді дерева, рівнями якого 

представляються підстави класифікації, а гілки - конкретні різновиди, то 

отримаємо детальні описи наявних системоутворюючих чинників. 
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Таблиця 4.2 – Класифікація системоутворюючих чинників 

підстава класифікації фактор 

  різновид  характеристика 

 активність 

активний  

 

пасивний 

Активне формує прояв  

 

Пасивність, слабкість 

впливу 

 спосіб прояву 

відкритий  

 

латентний 

 Проявляє себе відкрито  

 

Чи не проявляється 

зовні, відрізняється 

прихованої-тостью 

 Положення по 

відношенню до 

системи 

зовнішній  

 

 

внутрішній 

 Знаходиться у 

зовнішній по 

відношенню до системи 

середовищі  

 

знаходиться всередині 

системи 

 аспекти системи 

цільовий  

 

тимчасовий  

 

 

організаційний 

 

 Виступає у вигляді 

цільових проявів  

 

Видається в якості 

формуючого системи 

часу  

 

виступає у вигляді 

проявів організованості  

 відповідність штучний   Носить штучний, 
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реальності  

природний 

пробний характер  

Властивий природі 

реальних об'єктів 

 характер дії 

стабілізуючий або сприяння  

 

 

дестабілізуючий або загрози 

Впливає стабілізуюче, 

ніж забезпечує 

формування системи 

 

 Завдяки загрозі 

дестабілізації, загибелі 

елементів забезпечує їх 

інтеграцію в систему 

 

Системоутворюючі чинники виконують цілком певні функції відносно 

систем: 

– Виступають джерелом виникнення систем; 

– Відіграють важливу роль у підтримці рівноваги системи; 

– Забезпечують процес успадкування в системах. 

Системоутворюючі чинники часто розглядають як фактори середовища, що 

сприяють виникненню і розвитку систем. Вони підрозділяються на механічні, 

фізичні, хімічні та ін. Зазначені фактори діють на всіх рівнях матерії.  

Інакше кажучи, системоутворюючі чинники – сили, які сприяють 

утворенню системи, є далекими для її елементів, які не обумовлюються і не 

викликаються внутрішньою необхідністю до об'єднання. Вони не можуть грати 

головну роль, вони випадкові, але можуть бути внутрішніми і необхідними в 

масштабі тієї системи, в яку розглянута входить як елемент. Ці фактори нерідко 

бувають вкрай протилежними тій системі, яку вони утворюють. В політиці і 

буденному житті людей відомий фактор зовнішнього ворога, який призводить до 

консолідації націй, формуванню державних коаліцій тощо. 
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Внутрішні системоутворюючі чинники породжуються об'єднуються в 

систему окремими елементами, групами елементів або всією множиною. Їх 

перелік досить великий: 

– Спільність природної якості елементів дозволяє існувати багатьом 

природним системам тому, що елементи якої-небудь природної якості мають 

тільки їм властиві, особливі зв'язки (атоми одного елемента, мономери в полімері, 

клітини одного органу, організми в популяції й ін.); 

– Взаємне доповнення – забезпечує зв'язок як однорідних, так і  різнорідних 

елементів в системі; 

– Фактори індукції – відбивають властивим усім системам живої  і неживої 

природи "добудовувати" систему до завершеності  (Наприклад, уламок кристала 

при дорощуванні відновлюючи початкову форму кристала); 

– Постійні стабілізуючі чинники систем, включають постійні жорсткі 

зв'язки, що забезпечують єдність системи (прикладами можуть бути каркас 

будівлі, скелет організма), крім того, вони не тільки системоутворюючі, але і 

системозберігаючі; 

– Зв'язку обміну – є сутність будь-якого взаємодії елементів, але характер 

обміну і його субстрат залежать від рівня розвитку взаємодіючих елементів або 

подсистим в системі. У неорганічної природи як субстрат обміну виступають 

різноманітні види речовини, поля, енергія, ін формація; 

– Функціональні зв'язки виникають в процесі специфічної  взаємодії 

елементів систем. Можна назвати функціональними зв'язками, що виникають між 

різними хімічними елементами, взаємодії між тваринами, між людьми при 

спільних діях. Ці зв'язки нерідкі, але тимчасового характеру і утворені ними 

системи можуть роздатися, якщо ще немає більш сильних, постійних 

системоутворюючих факторів. 

Дані фактори носять як внутрішній, так і зовнішній характер. Зовнішні – 

елементи утвореної системи індиферентний по відношенню один до одного (купа 

каменів, мішок зерна); внутрішні – утворена ними система виступає як єдність 

подібних елементів. 
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Звернемо увагу, деяка сукупність об'єктів завжди є системою. Призначення 

людини полягає в тому, щоб зрозуміти, в якому відношенні дану сукупність 

можна вважати системою. Проблема полягає тільки в правильному визначенні 

системоутворюючого фактора. 

 

3. Основні етапи вирішення проблем за технологією системного 

аналізу 

Завдання системних досліджень зводиться, кінець кінцем, до пошуку 

простоти в складному, ефективних засобів дослідження й управління складними 

соціальними об‘єктами. Вирішення будь-якої проблеми умовно складається з 

чотирьох етапів:  

1) зрозуміти проблему і вірно її характеризувати та сформулювати;  

2) дослідити все, що стосується проблеми, сформулювати систему;  

3) сконструювати і створити комплекс методів та засобів вирішення 

проблеми, тобто систему;  

4) організувати вірне використання системи й управління нею. На сьогодні 

дослідники, які послуговуються методологією системного аналізу, 

використовують вельми розгалужений науковий інструментарій, з якого 

складається технологія системного аналізу. Причому кожен з авторів складає 

свою класифікацію етапів системного аналізу. Це не повинно засмучувати, 

оскільки зрозуміло, що кожен автор, працюючи в певній сфері і на певному рівні 

управління, створює таку класифікацію, яка найбільш підходить для вирішення 

завдань цієї галузі.  

Основні складові етапів системного аналізу  

Нижче наведений один з варіантів основних складових системного аналізу, 

що склався у практиці;  

1. Аналіз проблеми.  

1.1. Чи існує проблема ?  

1.2. Точне формулювання проблеми.  

1.3. Аналіз логічної структури проблеми.  
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1.4. Розвиток проблеми (в минулому та майбутньому).  

1.5. Зовнішні зв‘язки проблеми (з іншими проблемами).  

1.6. Принципова вирішуваність проблеми.  

2. Визначення системи.  

2.1. Специфікація завдання.  

2.2. Визначення позиції спостерігача.  

2.3. Визначення об‘єкта.  

2.4. Окреслення елементів (виявлення меж розбиття системи).  

2.5. Визначення підсистем.  

2.6. Визначення середовища.  

3. Аналіз структури системи.  

3.1. Визначення рівнів ієрархії (у великих системах).  

3.2. Визначення аспектів та мов (у складній системі).  

3.3. Визначення процесів - функцій (в динамічній системі).  

3.4. Визначення і специфікація процесів управління та каналів інформації (в 

кібернетичних системах).  

3.5. Специфікація підсистем  

3.6. Специфікація процесів (функцій) поточної діяльності (рутинних) та розвитку 

(цільових).  

4. Формулювання загальної мети та критерію системи.  

4.1. Визначення цілей-вимог надсистеми.  

4.2. Визначення цілей та обмежень середовища.  

4.3. Формулювання загальної мсти.  

4.4. Визначення критерію.  

4.5. Декомпозиція цілей та критеріїв за підсистемами.  

4.6. Композиція загального критерію з критеріїв підсистем.  

5. Декомпозиція мети, виявлення потреб в ресурсах і процесах.  

5.1. Формулювання цілей верхнього рангу.  

5.2. Формулювання цілей поточних процесів.  

5.3. Формулювання цілей ефективності.  
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5.4. Формулювання цілей розвитку.  

5.5. Формулювання зовнішніх цілей та обмежень.  

5.6. Виявлення потреб в ресурсах та процесах. 

6. Виявлення ресурсів та процесів, композиція цілей.  

6.1. Оцінка технології, що існує, та потужностей.  

6.2. Оцінка сучасного стану ресурсів.  

6.3. Оцінка проектів, які реалізуються та заплановані.  

6.4. Оцінка можливостей взаємодії з іншими системами.  

6.5. Оцінка соціальних факторів.  

6.6. Композиція цілей.  

7. Прогноз та аналіз майбутніх умов.  

7.1. Аналіз стійких тенденцій розвитку системи.  

7.2. Прогноз розвитку та змін середовища.  

7.3. Передбачення появи нових факторів, що сильно впливають на розвиток 

системи.  

7.4. Аналіз ресурсів майбутнього.  

7.5. Комплексний аналіз взаємодії факторів майбутнього розвитку.  

7.6. Аналіз можливих зрушень цілей та критеріїв.  

8. Оцінка цілей та засобів.  

8.1. Обчислення оцінок за критерієм.  

8.2. Оцінка взаємозалежності цілей.  

8.3. Оцінка відносної важливості цілей.  

8.4. Оцінка дефіцитності та вартості ресурсів.  

8.5. Оцінка впливу зовнішніх факторів.  

8.6. Обчислення комплексних розрахункових оцінок.  

9. Відбір варіантів.  

9.1. Аналіз цілей на поєднання та входження.  

9.2. Перевірка цілей на повноту.  

9.3. Відтінення надмірних цілей.  

9.4. Планування варіантів досягнення окремих цілей.  
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9.5. Оцінка та порівняння варіантів.  

9.6. Поєднання комплексу взаємопов‘язаних варіантів.  

10. Діагноз системи, що існуючої.  

10.1. Моделювання технологічних процесів.  

10.2. Розрахунок потенційної та фактичної потужностей.  

10.3. Аналіз утрат потужності.  

10.4. Виявлення недоліків організації системи й управління.  

10.5. Виявлення та аналіз заходів з удосконалення організації.  

11. Побудова комплексної програми розвитку.  

11.1. Формулювання заходів, проектів і програм.  

11.2. Виявлення послідовності цілей і заходів щодо їхнього досягнення.  

11.3. Розподіл сфер діяльності.  

11.4. Розподіл сфер компетенції.  

11.5. Розробка комплексного плану заходів в межах обмежень з ресурсів у часі.  

11.6. Розподіл за відповідальними організаціями, керівниками та виконавцями.  

12. Проектування організації для досягнення цілей.  

12.1. Призначення цілей організації.  

12.2. Формулювання функцій організації.  

12.3. Проектування організаційної структури.  

12.4. Проектування інформаційних механізмів.  

12.5. Проектування режимів праці.  

12.6. Проектування механізмів матеріального та морального стимулювань. 

Контрольні питання 

1. Системоутворюючі і системоруйнуючі фактори  

2. Принципи системного підходу 

3. Складові функціонування системи  

Література: [2, с. 100–185; 6; 8, с. 130–150; 9, с. 150–200; 10; 12; 16; 17, с. 

50–180; 20, с. 80– 240; 22, с. 60–170; 23; 25; 29; 30; 33, с. 90–220; 34; 37; 43; 45; 46, 

с. 80–440; 45; 46, с. 180–230; 49; 58, с. 50–90; 65, с. 180–320]. 
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Змістовий модуль 2  

Моніторинг та моделювання стану компонентів навколишнього середовища 

 

Тема 2.1 Моніторинг стану навколишнього середовища 

 

Лекція № 5 

Тема. Методологія моделювання і аналізу 

Навчальні елементи: моделювання, достовірність, фізичне моделювання, 

математичне моделювання, аналітичний спосіб, ймовірнісний спосіб, складність 

екосистем, стійкість екосистем, біологічне співтовариство, ценоз, просторова 

структурованість, енергетично проточні екосистеми. 

План лекції: 

1. Моделювання 

2. Види моделювання 

3. Побудова моделі  

 

1. Моделювання  

Під моделлю розуміється об'єкт будь-якої природи (мислено уявлена або 

матеріально реалізована система), котрий, відображаючи чи відтворюючи в 

певному сенсі об'єкт дослідження, здатний заміщати його так, що вивчення 

моделі дає нову інформацію про об'єкт. 

Моделювання широко використовується в дослідженні систем різної 

природи, але особливого значення воно набуває в соціальному управлінні, в 

рамках методології системного підходу. 

Моделювання – одна з основних категорій теорії пізнання. На ідеї 

моделювання, по суті, базується будь-який метод наукового дослідження. 

Основні види моделювання – фізичне і математичне. 

Характерною рисою розглядуваного методу є можливість відтворення 

моделлю відповідно до завдань дослідження тих чи інших істотних властивостей, 

структур досліджуваного об'єкта, взаємозв'язків і відносин між його елементами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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В процесі пізнання модель іде слідом за об'єктом, будучи певною його копією, а у 

відтворенні, конструюванні, навпаки, об'єкт йде слідом за моделлю, копіюючи її. 

Модель фіксує існуючий рівень пізнання про досліджуваний об'єкт. 

Неможливо створити універсальну модель, котра могла б відповісти на всі 

запитання, що викликають інтерес; кожна з них дає лише наближений опис 

явища, причому в різних моделях знаходять відображення різні його властивості. 

До моделювання звертаються тоді, коли досліджувати реальний об'єкт з усією 

сукупністю його властивостей недоцільно, незручно або неможливо. 

Моделювання – це метод, а модель – форма, засіб наукового пізнання. 

Метод моделювання володіє загальністю, оскільки змоделювати можна будь-який 

об'єкт: така можливість рівнозначна визнанню принципової їх пізнаваності. 

Перевірка достовірності моделювання – процес визначення того, 

що модель або виконувана імітації точно представляє детальний концептуальний 

опис, прийнятий розроблювачем. Перевірка достовірності також оцінює ступінь 

відповідності моделі або імітації змісту і проводиться з використанням прийнятих 

методів технології програмування. 

Перевірка правильності – визначення, чи здається модель або імітація 

розумною людям, що добре інформовані щодо системи при її вивченні, 

заснованому на експлуатаційних показниках моделі. Цей процес не розглядає 

програмний код або логіку, а скоріше розглядає входи і виходи для гарантії їх 

уявної реалістичності або показності. Процес визначення ступеня точності, з 

яким модель або імітація відображає реальний чи створюваний світ. 

2. Види моделювання  

Фізичне моделювання, при якому модель і об'єкт, що моделюється, мають 

одну і ту ж фізичну природу. 

Математичне моделювання – моделювання, при якому модель являє собою 

систему математичних співвідношень, що описують певні технологічні, 

економічні чи інші процеси. У гірничій справі найчастіше застосовуються два 

способи математичного моделювання: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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 аналітичний, що передбачає можливість точного математичного 

опису строго детермінованих систем, 

 ймовірнісний, що дозволяє отримати не однозначне рішення, а його 

імовірнісну характеристику (наприклад, параметрів шахти або яких-небудь 

параметрів технологічного процесу). 

Математичне моделювання займає провідне місце в гірничоекономічному 

аналізі, а також широко застосовується для опису технологічних процесів, таких 

об'єктів як масив гірських порід, транспортна система тощо. 

Фізичне моделювання здійснюється шляхом відтворення досліджуваного 

процесу на моделі, що має в загальному випадку відмінну від оригіналу природу, 

але однаковий математичний опис процесу функціонування. 

Сукупність підходів до дослідження складних систем, визначувана 

терміном "математичне моделювання", є одним з різновидів ідеального 

моделювання. Математичне моделювання базується на використанні для 

дослідження системи сукупності математичних співвідношень (формул, рівнянь, 

операторів і т. д.), що визначають структуру досліджуваної системи та їі 

поведінку. 

Математична модель – це сукупність математичних об'єктів (чисел, 

символів, множин і т. д.), що відображають найважливіші для дослідника 

властивості технічного об'єкта, процесу або системи. 

Математичне моделювання  – це процес створення математичної моделі та 

операції нею з метою отримання нової інформації про об'єкт дослідження. 

Побудова математичної моделі реальної системи, процесу або явища 

припускає рішення двох класів завдань, пов'язаних з побудовою "зовнішнього" і 

"внутрішнього" описів системи. Етап, пов'язаний з побудовою зовнішнього опису 

системи, називається макропідходом. Етап, пов'язаний з побудовою внутрішнього 

опису системи, називається мікропідходом. 

3. Побудова моделі 

Побудова математичної моделі вимагає знання деякого набору параметрів 

системи, які можуть бути визначені тільки із спостереження або експерименту. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Під час роботи з моделлю необхідна систематизація, а часто і застосування нових 

методик спостережень і експериментів з метою встановлення факторів і 

взаємозв'язків, значення яких може виявити слабкі місця гіпотез і припущень, 

покладених в основу моделі. Весь процес моделювання, від побудови моделі до 

перевірки передбачених із її допомогою явищ і впровадження отриманих 

результатів у практику, повинен бути пов'язаний із ретельно відпрацьованою 

стратегією дослідження і чіткою перевіркою даних, що використовуються під час 

аналізу. Це положення, справедливе для математичного моделювання в цілому, 

особливо важливе для такої складної науки, як екологія, що має справу із різними 

взаємодіями між величезною безліччю організмів. Майже всі ці взаємодії 

динамічні в тому сенсі, що вони залежать від часу і постійно змінюються, 

причому, як правило, включають позитивні і негативні зворотні зв'язки. 

Складність екосистем посилюється мінливістю самих живих організмів, яка може 

виявлятися і при взаємодії організмів один з одним, і в реакції організмів на 

умови навколишнього середовища. Ця реакція може виражатися у зміні 

швидкості росту, відтворення і в різній здатності до виживання в умовах, що 

сильно відрізняються. До цього додаються зміни, що відбуваються незалежно від 

таких факторів середовища, як клімат і характер місцепроживання. Тому 

дослідження і регулювання екологічних процесів і екологічних систем є 

винятково важливим завданням. Важливим чинником, що ускладнює 

дослідження, є тривалість екологічних процесів. Наприклад, дослідження у галузі 

землеробства і садівництва пов'язані з визначенням врожайності, а урожай 

збирають раз на рік, через це один цикл експерименту займає 1 рік і більше. Щоб 

знайти оптимальну кількість добрив і провести інші можливі заходи щодо 

окультурення, може знадобитися декілька років, особливо коли необхідно 

розглядати взаємозв'язок між експериментальними результатами і погодою. У 

лісоводстві залежно від тривалості колообігу урожаїв деревини найтриваліший 

експеримент займає 25 років, а довготривалі експерименти можуть тривати від 40 

до 120 років. Аналогічні масштаби часу необхідні і для проведення досліджень за 

керуванням природними ресурсами. Для опису динаміки чисельності видів у 
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складних екосистемах і вирішення питань оптимального керування природними і 

штучними співтовариствами потрібно застосування комп'ютерів, особливо коли 

мова йде про кількісну відповідність моделі і реальності. Проте в основі суворого 

математичного опису екосистем лежать якісь елементарні моделі, що описують 

"елементарні" взаємодії в екосистемі і піддаються якісному аналізу. Методи 

якісного дослідження дозволяють визначити такі важливі характеристики 

моделей екосисистем, як їх стійкість і наявність коливань чисельності видів. 

Із проблемою стійкості екосистем доводиться все частіше стикатися при 

вирішенні питань експлуатації природних популяцій і угруповань, оцінці меж 

забруднення середовища, урахування наслідків, здійснення тих або інших 

природогосподарських заходів. При цьому кількісні оцінки стійкості або 

"стабільності" екосистем можуть бути отримані лише шляхом побудови 

математичних моделей і формалізації самого терміна "стійкість". Дійсно, 

інтуїтивно зрозуміло, що біогеоценоз, екосистема, біологічне суспільство, що 

існують у більш-менш незмінному вигляді достатній час, мають деяку внутрішню 

здатність протистояти збурювальним чинникам, що впливають на неї з боку 

зовнішнього середовища (серед них і антропогенний чинник). При цьому 

стійкою, як правило, вважається система, незмінна на різних рівнях. 

Передбачається незмінним у часі географічний регіон або ландшафт, що включає 

систему, що вивчається і що визначає умови проживання рослин і тварин. 

Основними процесами, що визначають динаміку регіону, будуть не зміни 

чисельності окремих видів, що населяють його, а глобальні біогеохімічні цикли. 

У стійкій системі передбачається збереження числа видів у даному біологічному 

співтоваристві. Вважають також, що співтовариство стабільно стійке, якщо 

чисельності складових її популяций не піддаються різким відхиленням від деяких 

середніх значень. Це визначення близьке до термодинамічного поняття стійкості 

такої системи, в якій мала ймовірність великих флуктуації, здатних відвести 

систему від рівноважного стану або навіть зруйнувати її. 

Як правило, при математичному моделюванні біогеоценозу завдання полягає 

в тому, щоб отримати обґрунтований прогноз кінетики ценозу, знаючи його склад 
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і співвідношення його компонентів. При цьому будуть зроблені різні початкові 

припущення і переслідуватися відповідні цілі при вивченні моделей, які один з 

піонерів математичної екології А. А. Ляпунов (1972) сформував так: 

A. Біологічні характеристики компонентів вважаються незмінними, так само, 

як і взаємодії між ними. Ценоз вважається однорідним у просторі. Вивчаються 

зміни в часі кількості (біомаси) компонентів ценозу. 

Б. При збереженні гіпотези однорідності ценозу вводиться припущення про 

закономірну зміну системи відносин між компонентами. Це може відповідати або 

закономірній зміні зовнішніх умов (наприклад, сезонній), або заданому характеру 

еволюції форм, що створюють цей ценоз. При цьому, як і раніше, вивчається 

кінетика кількості компонентів. 

Апаратом для вивчення цих двох класів завдань служать системи звичайних 

диференціальних і диференціально-різнісних рівнянь з постійними (А) і змінними 

(Б) коефіцієнтами. 

B. Об'єкти, що становлять ценоз, вважаються за різнорідні за своїми 

властивостями і здатні до дії відбору. Передбачається, що еволюція форм 

визначається умовами існування ценозу. У цих умовах вивчається, з одного боку, 

кінетика кількості компонентів, з іншого – дрейф характеристик популяцій, що 

створюють цей ценоз. При вирішенні таких завдань істотно використовується 

апарат теорії ймовірності. До цієї групи належать багато завдань генетики 

популяції. 

Г. Нарешті, можлива відмова від територіальної однорідності ценозу та 

урахування залежності усереднених концентрацій від координат. Тут виникають 

питання, пов'язані із просторовим перерозподілом складових ценозу, як живих, 

так і неживих. Наприклад, чисельність (біомаса) видів може змінюватися зі 

зміною глибини водоймища. Для опису таких систем необхідно залучення 

апарату диференціальних рівнянь у часткових похідних. 

На початку XX ст. з'явилися перші моделі взаємодії видів, наприклад, модель 

А. Лотки (1925), наведена ним у книзі "Елементи фізичної біології". Проте 

засновником сучасної математичної екології насправді вважається італійський 
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математик Віте Вольтерра, який розробив математичну теорію біологічних 

угруповань, апаратом якої були системи диференціальних і 

інтегродиференціальних рівнянь. 

Системи, які вивчалися Вольтерра, складаються із декількох видів. В 

окремих випадках розглядається також запас їжі, який використовують деякі з 

видів. Про компоненти системи формулюються такі припущення. 

1. їжа або є в необмеженій кількості, або її кількість у часі жорстко 

регламентована. 

2. Особини кожного виду вимирають так, що за одиницю часу гине стала 

частина існуючих особин. 

3. Хижі види поїдають жертв, причому за одиницю часу кількість жертв, 

яких з'їдають, завжди пропорційна імовірності зустрічі особин цих двох видів, 

тобто добутку кількості хижаків на кількість жертв. 

4. Якщо є їжа в обмеженій кількості і декілька видів, які здатні її споживати, 

частка їжі, споживана кожним видом за одиницю часу, пропорційна кількості 

особин цього виду, взятого з деяким коефіцієнтом, що залежить від виду (моделі 

міжвидової конкуренції). 

5. Якщо вид харчується їжею, наявною в необмеженій кількості, приріст 

чисельності виду за одиницю часу пропорційний чисельності виду. 

6. Якщо вид харчується їжею, наявною в обмеженій кількості, його 

розмноження регулюється швидкістю споживання їжі, тобто за одиницю часу 

приріст пропорційний кількості з'їденої їжі. 

Перелічені гіпотези дозволяють описувати складні біоценози за допомогою 

систем звичайних диференціальних рівнянь, у правих частинах яких є суми 

лінійних і білінійних членів. Такими рівняннями описуються і системи хімічних 

реакцій. 

Дійсно, згідно з гіпотезами Вольтерра швидкість процесу природного 

відмирання кожного виду пропорційна чисельності виду. У хімічній кінетиці це 

відповідає мономолекулярній реакції розпаду деякої речовини, а в математичній 

моделі – негативним лінійним членам у правих частинах рівнянь. Згідно з 
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уявленнями хімічної кінетики швидкість бімолекулярної реакції взаємодії двох 

речовин пропорційна імовірності зіткнення молекул цих речовин, тобто добутку 

їх концентрації. Так само згідно з гіпотезами Вольтерра швидкість розмноження 

хижака (загибелі жертв) пропорційна ймовірності зустрічей особин хижака й 

жертви, тобто добутку їх численностей. І в тому, і в іншому випадку в модельній 

системі з'являються білінійні члени в правих частинах відповідних рівнянь. 

Нарешті, лінійні додатні члени в правих частинах рівнянь Вольтерра, що 

відповідають зростанню популяцій у необмежених умовах, відповідають 

автокаталітичним членам хімічних реакцій. Така схожість рівнянь у хімічних і 

екологічних моделях дозволяє застосувати дня математичного моделювання 

кинетики популяції ті самі методи досліджень, що і для систем хімічних реакцій. 

Рівняння Вольтерра стали відправною точкою для створення більшості 

динамічних моделей в екології аж до сьогоднішнього дня. Вольтерра вивчав 

співіснування видів і при ширших гіпотезах, зокрема при зміні зовнішніх умов і з 

урахуванням наслідків, урахування яких приводить до інтегродиференціальним 

рівнянням. 

Сама просторова структурованість екологічних систем може бути 

обумовлена не початково існуючою просторовою неоднорідністю, а специфікою 

локальних взаємодій, складових екосистем популяцій між собою і з неживими 

компонентами середовища. Просторові структури, що виникають і активно 

підтримуються таким чином, називають екологічними дисипативними 

структурами. 

Екологічні системи є енергетично проточними, тобто далекими від рівноваги 

системами. Крім того, коливальні режими в екологічних системах давно відомі як 

у лабораторних дослідженнях, так і з польових спостережень і непогано 

досліджені теоретично. 

Контрольні питання: 

1. Процес оцінки допущень і виявлення невизначеностей. 

2. Процес прогнозування наслідків реалізації. 

3. Метод описування системи. 
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4. Процес побудови статистичних моделей. 

Література: [1, с. 21–35; 3; 4; 5, с. 80–120; 7, с. 200–240; 9, с. 200–230; 10; 

12; 13, с. 100–170; 14; 15, с. 140–190; 16; 17, с. 200–260; 18; 19; 24; 25; 27; 28; 30; 

31; 37, с. 150–260; 40; 41; 44; 45; 46, с. 80–440; 52, с. 180–320; 54; 58, с. 80–170; 

62; 71;72]. 

 

Лекція № 6  

Тема. Методологія оцінки результатів. Біологічна індикація й 

біологічний моніторинг. 

Навчальні елементи: аналіз проблем, проблемне поле, дерево проблем, 

pest-аналіз, матриці, pestle-аналіз, swot-аналіз, поле СіМ ; поле СіЗ, поле СлМ, 

поле СлЗ, біоіндикатори, індикаційні ознаки, біотестування, тест-об’єкт, тест-

реакція. 

План лекції: 

1. Аналіз ситауції  

2. PEST-аналіз 

3. SWOT-аналіз. 

4. Біоіндикація 

5. Біотестування 

 

1. Аналіз ситуації 

Будь-який екологічний проект з удосконалення функціонування екологіної 

системи або її окремих елементів та управління системою не може бути 

спланованим без детального аналізу існуючої ситуації. В той же час існуюча 

ситуація повинна бути описана з урахуванням інтересів зацікавлених сторін 

проекту, які часто бачать ситуацію по різному. Аналіз існуючої ситуації 

складається з аналізу проблем, цілей та стратегій управління розвитком 

екосистеми. Такий аналіз може здійснюватися різними шляхами із залученням 

експертів-консультантів. Проте для того, щоб проект задовольняв потреби всіх 

цільових груп потрібне також залучення др аналізу і представників усіх 

зацікавлених сторін реалізації проекту. 
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Аналіз проблем – найбільш важлива частина планування проекту, оскільки 

саме вирішення проблем є основою для розроблення подальших заходів з 

управління системою. На підставі аналізу різних факторів, що впливають на 

розвиток і функціонування системи, формується проблемне поле ситуації. 

Проблемне поле – це сукупність проблем, існуючих у системі, їх 

взаємозв'язок між собою та з факторами завнішнього та внутрішнього 

середовища. 

Процедура аналізу проблем полягає в точному визначенні рамок та 

предмета аналізу, аналізі зацікавлених сторін, визначенні проблем та побудови їх 

ієрархії, дослідженні причинно-наслідкових зв'язків системи за допомогою схеми 

або так званого "дерева проблем", що ілюструють головну проблему та її вплив у 

верхній частині, а причини, що викликають проблему, – у нижній. 

Розглянемо будову дерева проблем на прикладі нестачі їжі в регіоні (рис. 

6.1). 

 

Рисунок 6.1 – Приклад побудови дерева проблем 

 

Дерево проблем може також ураховувати причини причин і бути більш 

розгалуженим, оскільки кожна причина викликає певний наслідок, який, у свою 

чергу, є причиною для іншого наслідку, але всі наслідки збігаються до головної 

проблеми. 

Цей підхід визначення поля проблем за допомогою врахування причинно- 

наслідкового ланцюга може бути поєднаний з політичними, технічними, 

соціальними та економічними особливостями досліджуваної системи за 

допомогою PEST-аналізу. 
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2. PEST-аналіз 

PEST-аналіз (іноді позначають як STEP) – це здебільшого маркетинговий 

інструмент, призначений для виявлення політичних (Р – political), економічних (Е 

– economic), соціальних (S – social) і технологічних (Т – technological) аспектів 

зовнішнього середовища, що впливають на досліджувану проблему. 

Політика вивчається тому що вона регулює владу, яка, у свою чергу, 

визначає середовище компанії й отримання ключових ресурсів для її діяльності. 

Основна причина вивчення економіки – це створення картини розподілу ресурсів 

на рівні держави, яка є найважливішою умовою фінансування заходів. Не менш 

важливі споживчі переваги визначаються за допомогою соціального компонента 

PEST-аналізу. Останнім чинником є технологічний компонент. Метою його 

дослідження прийнято вважати виявлення тенденцій у технологічному розвитку, 

які часто є причинами змін і втрат ринку, а також появи нових продуктів, 

наприклад, ксенобіотиків, супертоксикантів тощо. Розглянемо ці фактори більш 

детально (рис. 6.2). 

 

Рисунок 6.2 – П'ятикомпонентний PEST-аналіз 

Політичне середовище – це один із найважливіших факторів, що необхідно 

вивчати насамперед для того, щоб мати чітке уявлення про наміри федеральних 

(муніципальних, місцевих) органів влади щодо розвитку суспільства, 

регулювання механізму обігу грошей у державі, створення умов ресурсного 

забезпечення для кожної організації, зміни в законодавстві, правовому 

регулюванні й оподатковуванні, а також про те, за допомогою яких засобів владні 

структури проводитимуть в життя свою політику. 
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До джерел інформації для аналізу політичного середовища відносять: дані 

опитувань громадської думки, проведені різними інститутами й громадськими 

організаціями; доповіді та виступи політичних лідерів й урядових діячів; порядки 

денні засідань Верховної Ради (парламенту); приватні інтерв'ю державних діячів; 

програми зустрічей і візитів зарубіжних політиків і представників державної 

влади провідних країн світу та ін. 

Отримана інформація дозволяє скласти загальну картину політичної 

обстановки в країні, розробити прогноз її розвитку на перспективу і створити 

власні механізми пристосування до навколишнього середовища. Наприклад, 

наявна законодавча база та політика у сфері поводження з відходами, викидами та 

скидами підприємства є основою для прийняття певних управлінських рішень. 

Недосконалість правової бази та національної політики може створювати також і 

перешкоди до ефективного управління станом екологічної або соціальної системи 

та призвести до неможливості вирішення проблеми. 

Економічне середовище – один із найважливіших факторів, що 

визначають нормальне функціонування будь-якої організації. Так, стан світової 

економіки може сильно впливати на вартість ресурсів, необхідних для реалізації 

заходів з управління системою. По суті, аналіз економічної складової 

макросередовища спрямований на розуміння того факту, як формуються і 

розподіляються ресурси. Слабка економіка держави різко зменшує можливості 

забезпечувати ефективність упровадження заходів з управління системою. 

Наприклад, під час виробництва продукції першочерговими є завдання отримання 

максимального прибутку за рахунок скорочення витрат на природоохоронні 

заходи, зменшення впливу виробництва на екосистеми і відновлення порушених 

унаслідок виробництва екосистем. Серед основних показників, що аналізуються 

під час вивчення економіки, можна назвати такі: величина валового 

національного продукту, темпи інфляції, рівень зайнятості, платіжний баланс, 

темп економічного зростання, рівень безробіття, процентні ставки, 

продуктивність праці, рівні оподаткування, норми накопичення тощо. 

У процесі аналізу економічного фактора потрібно приділяти також увагу 

таким показникам, як рівень економічного розвитку, добувні природні ресурси, 

рівень розвиненості конкуренції, структура населення, рівень освіченості робочої 
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сили, розмір заробітної плати та ін. Аналіз економічного фактора повинен 

проводитися системно і бути спрямованим на його комплексну оцінку з метою 

встановлення існування можливостей для ефективної діяльності організації. 

Соціальне середовище враховує інформацію, що стосується таких 

факторів, як: демографічні, соціальна захищеність населення, охорона праці і 

здоров'я трудящих, традиції, домінуючі життєві цінності й установки людей та ін. 

Одним із важливих аспектів є медико-демографічний, оскільки забруднення 

довкілля та порушення рівноваги екосистем може відбитися на здоров'ї людей. 

Технологічне середовище є одночасно внутрішньою змінною і зовнішнім 

фактором великого значення. Швидкість зміни технології постійно збільшується. 

При цьому аналіз дозволяє вчасно побачити можливості науково- технічного 

прогресу (НТП) для виробництва нової продукції й удосконалення тієї, що 

випускається, а також технології виготовлення продукції і застосування засобів 

зменшення антропогенного впливу на довкілля (безвідхідні та ресурсозбережні 

технології), впровадження сучасних методів очищення скидів та викидів і 

вторинної переробки відходів. Крім того, технологічний та науковий рівень 

характеризує наявні засоби реалізації проекту та засоби вирішення проблеми. 

Зараз доцільно також увести п'ятий компонент цього аналізу – екологічний 

або фактори навколишнього середовища (природні зміни, катаклізми, катастрофи 

та інше), оскільки якщо розглядати використання цього методу в екології, 

потрібно враховувати екологічну ситуацію на рівні системи, щодо якої 

проводиться аналіз. 

Аналіз виконується за схемою "чинник – система". Результати аналізу 

оформляються у вигляді матриці, підметом якої є фактори макросередовища, 

присудком – сила їх впливу, що оцінюється в балах, рангах та інших одиницях 

вимірювання. Результати PEST-аналізу дозволяють оцінити сукупність зовнішніх 

факторів, що впливають на проблему, та успіх реалізації запланованих заходів за 

їх вирішення. 

PESTLE-аналіз є розширеною двома факторами (Legal і Environmental) 

версією PEST-аналізу. Іноді застосовуються й інші формати, наприклад, SLEPT-

аналіз (плюс правовий фактор) або STEEPLE-аналіз: соціально- демографічний, 
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технологічний, економічний, навколишнє середовище (природний), політичний, 

правовий та етнічні фактори. Також може враховуватися й географічний фактор. 

Після аналізу проблем і виконання необхідних досліджень наступним 

кроком є аналіз цілей. Аналіз цілей проводиться для: 

– підготовки опису ситуації в майбутньому, коли проблеми вже вирішені; 

– перевірки ієрархи цілей; 

– побудови причинно-наслідкових зв'язків (схемою, що має назву "дерево 

цілей") між цілями та засобами їх досягнення. 

Таким чином, негативні моменти, виявлені на "дереві проблем" (рис. 

6.3), перетворюються на позитивні цілі на "дереві цілей" (рис. 6.10). 

 

Рисунок 6.3 – Дерево цілей покращання продовольчої ситуації 

 

Цей приклад дає чітке уявлення про бажану ситуацію в майбутньому. Часто 

дерево цілей відображає деякі цілі, які не можуть бути досягнуті в даному 

проекті, й, отже, виникає проблема вибору стратегії. 

Більше того, деякі цілі можуть виявитися нереалістичними, так що для 

вирішення проблем знадобляться якісь нові рішення або спробу вирішити 

проблему доведеться відкласти на невизначений термін. Наприклад, для 

вирішення проблеми "дуже багато побутових відходів" запропонована мета 

"зменшення обсягу побутових відходів", а аналіз здійсненності показує, що ця 

мета недосяжна. Тоді, можливо, альтернативними рішеннями стануть "зменшення 

чисельності населення" або "зменшення споживання". І, нарешті, залишається ще 

одна можливість – відкласти вирішення проблеми у зв'язку з тимчасовою 
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відсутністю бажання у населення до роздільного збирання відходів і можливості 

переробляти такі побутові відходи в промислову сировину. 

Стадія аналізу стратегії передбачає: 

– ідентифікацію (виявлення) різних можливих стратегій для досягнення 

проектної мети; 

– вибір стратегії проекту. 

На "дереві цілей" різні групи цілей одного і того самого типу визначають 

стратегію. Як головна стратегія майбутніх дій може бути обрана одна або 

комбінація декількох стратегій. Найбільш реалістичну і досяжну стратегію 

обирають за допомогою ряду критеріїв, наприклад пріоритетів зацікавлених 

сторін, фінансових коштів, термінів і т. д. В екології пріоритет віддається життю і 

здоров'ю населення, збереженню довкілля та біорізноманіття живих 

Ці критерії беруть з нормативної документації України (наприклад, із 

Закону про охорону навколишнього середовища), і вони повинні 

використовуватися в експертній оцінці при виборі стратегії майбутнього проекту. 

Остаточно стратегію приймають після формулювання мети проекту. Вибір 

відбувається на основі порівняння ряду цілей одного і того самого рівня. Мета 

проекту, розміщена на вищому рівні дерева цілей, часто містить 

багатокомпонентну програму, в якій "молодші" цілі вимагають реалізації малих 

проектів. Обрана стратегія (див., наприклад, рис. 6.4) заноситься в перший 

стовпець логічної матриці. 

 

Рисунок 6.4 – Приклад аналізу стратегій 
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Реалізація проекту та вирішення поставленої мети залежить не лише від 

зовнішню; факторів, розглянутих вище, а й від можливостей організації або 

команди реалізувати намічений проект або природоохоронні заходи задля 

вирішення поставлених під час аналіза завдань. 

3. SWOT-аналіз. 

Одним із основних інструментів стратегічного управління, що оцінюють в 

комплексі внутрішні й зовнішні чинники, які впливають на розвиток проекту, є 

SWOT-аналіз. 

SWOT – початкові літери слів Strengths (Сильні сторони), Weaknesses 

(Слабкі сторони), Opportunities(Можливості), Threats (Загрози). У 1963 році в 

Гарварді на конференції з проблем бізнес-політики професор К. Ендрюс уперше 

публічно озвучив акронім SWOT. Цей акронім базувався візуально у вигляді 

матриці SWOT. Спочатку SWOT-аналіз базувався на озвучуванні і структуризації 

знань про поточну ситуацію й тенденції, пізніше – став використовуватися в 

ширшому значенні – для конструювання стратегій. Тобто, з появою SWOT-моделі 

аналітики отримали інструмент для своєї інтелектуальної праці. SWOT-аналіз – 

це процес установлення зв'язків між найхарактернішими для підприємства 

можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, 

наслідки якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і 

вибору стратегій підприємства. Він проводиться з метою дослідження 

підприємства як системи господарювання у певному середовищі. SWOT-аналіз – 

це своєрідний інструмент; він не містить остаточної інформації для прийняття 

управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес обмірковування всієї 

наявної інформації з використанням власних думок та оцінок. SWOT-аналіз дає 

змогу формувати загальний перелік стратегій підприємства з урахуванням їхніх 

особливостей – адаптації до середовища або формування впливу на нього. 

Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються тим, що 

стратегічне управління пов'язане з великими обсягами інформації, яку потрібно 

збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба 

пошуку, розроблення та застосування методів організації такої роботи. 

Головною метою проведення SWOT-аналізу є отримання достовірних даних 

про можливості та загрози для реалізації проекту. Тому для досягення цієї мети 
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перед SWOT-анапізом ставляться такі завдання: виявлення можливостей, що 

відповідають ресурсам організації; визначення маркетингових загроз і 

розроблення заходів щодо знешкодження їх впливу; виявлення сильних сторін 

організації й зіставлення їх із ринковими можливостями; визначення слабкосгей 

та розроблення стратегічних напрямів їх подолання; виявлення конкурентних 

переваг та формування її стратегічних пріоритетів. 

Методика проведення SWOT-аналізу передбачає здійснення декількох 

етапів: 

І. Визначення власних сильних і слабких сторін підприємства (організації, 

проекту) (табл. 6.1). Перший етап дозволяє визначити, які сильні сторони та 

недоліки підприємства Для цього необхідно: скласти перелік параметрів, за яким 

оцінюватиметься підприємство; за кожним параметром визначити, що є сильною 

стороною підприємства, а що – слабкою; зі всього переліку вибрати найбільш 

важливі сильні та слабкі сторони. 

 

Таблиця 6.1 – Загальні характеристики сильних і слабких сторін, що 

використовуються у SWOT-аналізі 

Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки 

– чітко сформульована стратегія; 

– достатні фінансові ресурси; 

– вищі за середні технологічні та 

інноваційні навички; творчий 

менеджмент; 

– добре вивчений ринок, потреби 

покупців; 

– вища за середню рентабельність і 

прибутковість та маркетингові 

навички. 

- нестача фінансових ресурсів, 

недостатній економічний ефект; 

– втрата репутації у споживачів; 

– недоліки в стратегічній діяльності; 

– відсутність реальних особливих 

навичок у галузі менеджменту, нестача 

талантів; 

недоступність інформації, необхідної 

для реалізації проекту; 

– відсутність міцної позиції, щоб 

боротися із загрозами. 

 

II. Визначення ринкових можливостей і погроз (табл. 6.2). Це своєрідна 

"розвідка місцевості" – оцінка ринку. Цей етап дозволяє оцінити сиіуацію поза 
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вашим підприємством і зрозуміти, які у вас є можливості, а також, яких погроз 

потрібно побоюватися. 

 

Таблиця 6.2 – Загальні зовнішні можливості та загрози для підприємства, 

що використовуються в SWOT-аналізі 

Потенційні зовнішні можливості Потенційні зовнішні загрози 

– розвиток економіки країни; 

– соціально-політична стабільність; 

– обґрунтоване законодавство; 

– обслуговування додаткових груп 

споживачів; 

– доступність ресурсів. 

– інфляція; 

– "ворожі дії" з боку держави; 

– зміни в потребах і смаках 

споживачів; 

– негативні демографічні зміни; 

– негативна екологічна ситуація; 

соціально-політична 

нестабільність. 

 

III. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями та 

погрозами ринку. Для зіставлення можливостей підприємства до умов ринку і 

узагальнення результатів SWOT-аналізу застосовується матриця SWOT, яка має 

такий вигляд (рис. 6.5). 

На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля, для яких 

характерні певні сполучення, які необхідно враховувати надалі в ході 

розроблення стратегій певного типу: поле СІМ – передбачає розроблення 

стратегій підтримки та розвитку сильних сторін підприємства щодо реалізації 

можливостей зовнішнього середовища; поле СіЗ – орієнтує стратегію на боротьбу 

із загрозами за допомогою використання внутрішніх резервів; поле СлМ – 

спрямовує дії підприємства на використання можливостей для подолання слабких 

сторін його внутрішнього потенціалу; поле СлЗ – передбачає розроблення такої 

стратегії, яка б дала змогу підприємству не лише зміцнити свій потенціал, а й 

відвернути можливі загрози у зовнішньому середовищі. З огляду на це існує 

нагальна потреба розроблення стратегій як подолання загроз, так і усунення 

слабкості підприємства, що завжди є важким завданням. 
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Рисунок 6.5 – Матриця SWOT 

 

SWOT-аналіз порівняно з іншими методами має як переваги, так і недоліки. 

Основною його перевагою є простота і можливість витрачати невеликі кошти на 

його проведення, а також гнучкість і наявність безлічі варіантів. Також це 

систематизація знань про внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на 

процес стратегічного планування; можливість визначити конкурентні переваги 

підприємства та сформувати стратегічні пріоритети, періодично проводити 

діагностику ринку та ресурсів підприємства. Недоліками SWOT-аналізу, які 

потрібно враховувати, є: неможливість урахування всіх сил і слабкостей, 

можливостей і загроз; суб'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього 

та внутрішнього середовища; погана адаптація до середовища, що постійно 

змінюється. 

Отже, проведення SWOT-аналізу має важливе значення для здійснення 

стратегічного планування, оскільки його методика – ефективний, доступний, 

дешевий засіб оцінки стану проблемної та управлінської ситуації в установі. Він 

дозволяє систематизувати проблемні ситуації; краще розуміти структуру 

ресурсів, на які необхідно опиратися в удосконаленні діяльності та розвитку 

компанії на перспективу; відстежувати затильний стан зовнішнього середовища; 

виділяти і використовувати нові потенційні можливості швидше, ніж конкуренти; 

вибрати оптимальну дорогу розвитку й уникнути небезпек; приймати зважені 

рішення, що стосуються розвитку бізнесу. Правильно і вчасно прийняті 

стратегічні рішення відіграють сьогодні ключову роль в успішній діяльності 



74 

 

організації. Саме вони роблять вирішальний вплив на конкурентоспроможність 

продукції та підприємства в цілому. 

4. Біоіндикація 

Біоіндикація – використання організмів або угруповань організмів, чий 

вміст певних елементів або сполук, а також морфологічна, гістологічна або 

клітинна структура, метаболічні та біохімічні процеси, поведінка та популяційна 

організація дають інформацію щодо якості навколишнього середовища або 

природи змін цього середовища. 

Біоіндикатори – біосистеми, фізіологічні функції яких тісно корелюють з 

факторами навколишнього середовища, можуть бути використані для їх оцінки. 

Багато організмів є чутливими до різних абіотичних і біотичних факторів 

середовища і можуть існувати лише в певних, часто дуже обмежених змінах цих 

факторів. Отже, спостереження за реакцією біоіндикаторів даватиме інформацію 

про стан навколишнього середовища. Біологічні системи, використовувані як 

біоіндикатори, різноманітні: мікроорганізми, нижчі рослини, лишайники, гриби, 

багато вищих рослин, окремі види й суспільства тварин, клітинні та субклітинні 

компоненти організму можуть бути ефективними біоіндикаторами, адаптованими 

до певних умов навколишнього середовища. З точки зору екології особливий 

інтерес становить можливість використання біоіндикаторів для оцінки рівня 

забруднення довкілля, здійснення постійного моніторингу за його якістю та 

змінами. 

Індикаційні ознаки – це біологічні змінні, що характеризують стан окремих 

особин, групи організмів, популяцій та екосистем. Розглядаються й аналізуються 

ці ознаки на різних рівнях організації. Відгуки на нижчих рівнях організації 

характеризуються високою чутливістю й специфічністю, тоді як відгуки на вищих 

рівнях найкращі з екологічної точки зору.  

Як приклади чутливих біоіндикаторів атмосферного забруднення можна 

навести епіфітні лишайники, чутливі до якості повітря – багата флора лишайників 

свідчить про якісне повітря, тоді як відсутність лишайників указує на 

забруднення повітря S02. Біоіндикаційні властивості лишайників ґрунтуються на 
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аналізі рівня поселення та абсолютної поверхні лишайників на стовбурі дерева, 

видового складу, частоти, з якою зустрічаються лишайники. 

Сільськогосподарські бур’яни проростають на ґрунтах певної якості. Teesdalia 

nudicaulis можна зустріти на кислих ґрунтах, Mercurialis annua – на основних. 

Розглянемо як приклад індикаторів евтрофікації водойм комах-кровососів. 

За перші роки існування водойми видовий склад комах характеризується 

наявністю кровососів: ґедзів (Tabanide), мокреців (Ceratopogonidae), комарів 

(Culicidae). Протягом десяти років у замкнених водоймах накопичується велика 

кількість органічних забруднювачів. У мулі можна знайти личинок комарів з 

родиниTipulidae, в прибережній зоні – личинок ґедзів, мокреців і комарів 

(Culex, Aedes, Mansoni).  

Евтрофікація водойми врешті-решт призводить до зміни 

родуMansonia, Culiseta, скорочується кількість видів ґедзів; водночас фауна комах 

може бути представлена деякими видами з родини Mucidae, Ceratopogonidae, 

Culicidae (Culexpipiens, Aedes caspus та ін.). 

Перевагами методів біоіндикації є те, що вони: 

– підсумовують біологічно важливі дані щодо навколишнього середовища; 

– здатні реагувати на короткочасні й залпові викиди токсикантів; 

– реагують на швидкість змін, що відбуваються в довкіллі; 

– вказують на місця накопичення забруднювачів та шляхи їх міграції; 

– дають змогу розробляти оцінки шкідливого впливу токсикантів на 

людину й живу природу на ранніх стадіях та нормувати допустиме навантаження 

на екосистеми. 

До недоліків методів біоіндикації слід віднести те, що вони не дають 

інформації про об’єктивні, фізико-хімічні особливості стресового фактора, що 

діє; вони потребують, як правило, більшої повторності для отримання 

статистичне значущих результатів. 

5.  Біотестування 

 Біотестування – використання організмів або угруповань організмів, чий 

вміст певних елементів або сполук, а також морфологічна, гістологічна або 
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клітинна структура, метаболічні й біохімічні процеси, поведінка та популяційна 

організація дають інформацію щодо кількісної оцінки якості навколишнього 

середовища або змін цього середовища. 

Тест-об’єкт – організм або угруповання організмів, за ступенем впливу на 

які судять про якість (наприклад, токсичність) середовища. 

Тест-реакція – фізіологічний або поведінковий відгук організму на зміну 

якості середовища. 

Типові тест-об’єкти й тест-реакції, що використовуються під час 

біотестування, наведено в табл. 6.3. 

Перевагами методів біотестування є висока чутливість, швидкодія, 

надійність, економічність, можливість створення автоматизованих систем 

збирання та обробки інформації. 

До недоліків можна віднести відсутність кількісної оцінки всіх токсичних 

речовин, присутніх у середовищі, та можливої взаємодії окремих компонентів 

токсичних сполук, що містяться в суміші. 

Якщо організми використовуються в природних умовах, методи 

біоіндикації або біотестування називають пасивними, якщо в лабораторних –

активними. 

 

Таблиця 6.3 – Типові тест-об’єкти і тест-реакції, що використовуються під 

час біотестування 

Тест-об’єкт Тест-реакція 

Бактерії 

Bociillus cereus 

Beneckea harveyi 

Інтенсивність розмноження, біолюмінесценція, 

активність окислювальних ферментів, проникність 

мембрани, механічна міцність 

Гриби й актиноміцети 

Aspergillus niger 

Streptomyces otivaceus 

Реакція росту 

Водорості 

Scenedesmus quadricuada 

Sc.acuminates 

Chlorella vulgaris 

Інтенсивність розмноження, рухлива активність, 

іммобілізація клітин, біоелектричні реакції, 

фотосинтетична активність клітин, імпеданс 

суспензії, проникність мембрани, активний транспорт 
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Euglena gracilis 

Dunaliela salina 

D. viridis 

Nitela flexilis 

Phaedactilum 

tricornuctum 

Cladophora Fracta 

Найпростіші 

Tetrahymena pyrofornus 

Spirostomun ambiguum 

Euplotes sp. 

Інтенсивність розмноження, рухлива активність, 

морфологічні зміни тіла, інтенсивність дихання, 

активний транспорт 

Безхребетні 

Daphnia magna 

Hydra attenuate 

Hirudo medicinales 

Unio tumidus 

Eulimnogammarus 

verecosus 

Myzuchopecten yessoensis 

Виживання, інтенсивність дихання та серцебиття, 

поведінкова реакція 

Риби 

Perca fluviatilus 

Phoxinus phoxinus 

Cyprinus carpіo 

Поведінкова реакція, рухлива активність, 

інтенсивність дихання та серцебиття, зміна 

пігментації шкіри 

Контрольні питання: 

1. Зовнішні ознаки хвороб рослин при надлишку мікроелементів 

2. Переваги лишайників як біоіндикаторів якості атмосферного повітря. 

3. Методика оцінки токсичності водних джерел та ґрунтів за допомогою 

«ростового тесту». 

4. Оцінка ступеня покриття деревного стовбура лишайником. 

5. Методика визначення хронічної токсичності води з використанням 

дафній. 

Література: [1, с. 21–35; 3; 4; 5, с. 80–120; 7, с. 200–240; 9, с. 200–230; 10; 

12; 13, с. 100–170; 14; 15, с. 140–190; 16; 17, с. 200–260; 18; 19; 24; 25; 27; 28; 30; 

31; 37, с. 150–260; 40; 41; 44; 45; 46, с. 80–440; 52, с. 180–320; 54; 58, с. 80–170; 

62; 71;72]. 
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Тема 2.2 Моделювання компонентів навколишнього середовища 

 

Лекція № 7 

Тема. Моделювання як метод наукового пізнання. Моделі: властивості, 

класифікація. Мікрорівневі та макрорівневі моделювання. Матеріальні 

моделі. Принцип “чорного ящика” й побудова статистичних моделей. Моделі 

динаміки популяцій. Експертні методи системного аналізу. 

Навчальні елементи: моделювання, аналіз, синтез, обмеженість моделей, 

спрощеність, адекватність, правильність, межі істинності, відповідність, моделі 

статичні, динамічні, матеріальна модель, інформаційна модель. 

План лекції: 

1. Моделювання як пізнавальний процес 

2. Властивості моделей 

3. Класифікація моделей 

4. Основні етапи побудови математичної моделі 

 

 

 

1. Моделювання як пізнавальний процес 

Моделювання в широкому сенсі – це особливий пізнавальний процес, метод 

теоретичного та практичного опосередкованого пізнання, коли суб'єкт замість 

безпосереднього об'єкта пізнання вибирає чи створює схожий із ним допоміжний 

об'єкт-замісник (модель), досліджує його, а здобуту інформацію переносить на 

реальний предмет вивчення. 

Моделювання – це процес створення та дослідження моделі, а модель – 

засіб, форма наукового пізнання. 

Моделювання – складна, трудомістка і відповідальна наукова задача. Іноді 

дослідження за допомогою моделей є єдино можливим способом 

експериментального вивчення технологічних процесів. Так, процеси, які 

тривають багато років, можна вивчати на моделях протягом короткого проміжку 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
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часу. І навпаки, швидкоплинні процеси вивчаються на моделях протягом більш 

довгого часу. 

Моделювання різних фізичних процесів виходить з подібності явищ, що 

розглядаються. Два явища називаються подібними, якщо за характеристиками 

одного можна одержати характеристики іншого шляхом простого перерахунку. 

Умовами або критеріями подібності двох явищ є рівності деяких безрозмірних 

параметрів, які називаються числами або критеріями подібності. Визначення 

критеріїв подібності при моделюванні процесів, що вивчаються, потребує 

глибокого знання механізму цих процесів і є досить важкою задачею. При 

рішенні цієї задачі усі досліджувані процеси слід розділяти на дві суттєво різні 

групи.  

До першої групи потрібно віднести процеси і явища, які можна описати 

рівняннями, до другої, яка становить найбільший інтерес, – процеси і явища, які 

ще не мають математичного опису.  

У випадках, коли рівняння досліджуваних процесів невідомі, числа 

подібності можна знайти за теорією розмірностей. При наявності 

диференціальних рівнянь досліджуваних процесів числа подібності легко 

визначаються, як коефіцієнти рівнянь, які представлені в безрозмірному вигляді. 

Природно, що одержання критеріїв подібності при наявності рівнянь значно 

простіше, ніж при їх відсутності. Тому теорію розмірностей слід застосовувати 

для отримання критеріїв подібності тільки при дослідженні процесів, які не 

мають математичного опису. 

У системному аналізі розроблено цілий ряд формалізованих процедур, 

орієнтованих на одержання практичного результату. Провідне значення серед цих 

процедур займають процедури декомпозиції та агрегації. У теорії пізнання їм 

відповідає метод наукового вивчення, відомий як аналіз та синтез. 

Аналіз (грецьке analysis – розкладання, розчленування) – це метод 

наукового дослідження, який полягає в уявному або реальному розчленуванні 

цілого на складові частини і вивчення цих частин. 
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Синтез (грецьке synthesis – з'єднання, складання) – метод вивчення 

предмета в цілісності, єдності та взаємозв'язку його частин. Це з'єднання (уявне 

чи реальне) різних об'єктів, елементів в одне ціле (систему). 

Аналіз та синтез – діалектично протилежні процеси уявного або реального 

розчленування цілого на частини та об'єднання частин в одне ціле. Діалектично 

протилежні ми говоримо тому, що один процес заперечує інший, але у теорії 

пізнання вони виступають разом і один без одного втрачають свій зміст, без 

аналізу немає сенсу виконувати синтез і навпаки. Це взаємозв'язані та 

взаємозумовлені логічні методи наукових досліджень. Вони виникли на основі 

практичної діяльності людей, їхнього досвіду. Єдність аналізу та синтезу 

забезпечує об'єктивне, адекватне відображення дійсності. 

2. Властивості моделей 

1) Обмеженість моделей зумовлена обмеженістю ресурсів 

(матеріальних, енергетичних, інформаційних, часових), які ми використовуємо 

під час створення моделей. Будь-який об'єкт існує у просторі й часі. Він має 

нескінченне число відношень з іншими об'єктами. Під час створення моделі ми 

враховуємо лише певне число відношень об'єкта, створюємо модель обмеженою у 

просторі, маємо обмежений час для моделювання. Тому моделі завжди обмежені. 

Якщо так, то виникає питання, чи можна пізнати безмежний об'єкт обмеженими 

методами. Відповідь на це запитання дає практичний досвід людства. Так, 

обмеженими засобами, використовуючи моделі, побудовані цими засобами, 

можна пізнати навколишній світ. Ці моделі правильно відображають безмежний 

світ. Проте знання про світ є відносними, на кожному етапі пізнання вони певною 

мірою відповідають дійсності. Ми прагнемо до абсолютного знання, постійно 

наближаємося до нього, пізнаючи світ усе більш повно, точно і детально. Процес 

пізнання світу, пізнання абсолютної істини безмежний. Н. Вінер відмічав, що 

обмежені моделі при всіх їх недоліках – це єдиний вироблений людством спосіб 

розуміння світу. 

2) Спрощеність моделі випливає з її обмеженості. Раз модель створена 

обмеженими засобами, то вона повинна бути спрощеною. Здавалося, що 
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спрощеність моделі повинна призводити до її неправильності, невідповідності 

дійсності. Але парадоксом є те, що правильними є найбільш прості моделі. Для 

конкретних цілей моделювання спрощеність не лише допускається, а й є 

необхідною. Тут є один загадковий момент: чомусь з двох моделей, що описують 

явище чи об'єкт, ближче до дійсності завжди знаходиться найбільш проста 

модель. Найбільш яскравий приклад – геліоцентрична система, що замінила 

геоцентричну. 

Світом правлять прості закони, що виражаються у простих моделях. 

Наприклад, закономірності руху будь-якого тіла виражені в обмеженій кількості 

понять: маса, сила, прискорення, швидкість та взаємозв'язок між ними. Цей 

взаємозв'язок установлюють закони Ньютона. Вони надзвичайно точно описують 

рух тіл на землі та рух космічних об'єктів. Звичайно, уточненням їх є рівняння 

теорії відносності, які діють при швидкостях, близьких до швидкості світла, і 

рівняння квантової механіки справедливі для тіл із надзвичайно малою масою. 

Всі закони фізики, що регулюють процеси на Землі й у Всесвіті, в тілах 

субатомних розмірів і тілах космічних розмірів на рівні галактики і 

метагалактики, можуть бути записані на одному аркуші паперу – це приблизно 20 

рівнянь. Отже, спрощеність моделі – не лише недолік, а часто й перевага моделі.  

Спрощена модель виділяє головне, зосереджує увагу на ньому, відкидає все 

другорядне, неістотне. У багатьох визначеннях моделі підкреслюється, що будь-

яка модель є спрощеною. Проте саме спрощеність дозволяє вирішувати складні 

завдання при аналізуванні складних систем. 

3) Адекватність – це правильне відображення зв'язків та співвідношень 

навколишнього світу (від лат. adaequatus – рівний, прирівняний). Здатність моделі 

дати правильну відповідь на запитання щодо об'єкта відповідно до цілей 

моделювання. 

Адекватна модель – це модель, яка правильно відображає істотні 

властивості й відношення предметів та явищ навколишнього світу. Адекватною 

вважається модель, яка не взагалі повною мірою відповідає об'єкту, а тією мірою, 
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що приводить до потрібної цілі, дозволяє одержати потрібні на практиці 

результати. 

4) Правильність моделі – поняття не тотожне адекватності. Правильність 

поняття більш загальне, філософське – означає, що модель повністю відповідає 

дійсності. Робити висновки про правильність моделі ми не завжди можемо і 

користуємося більш вузьким і точним поняттям, а саме поняттям адекватності. 

Адекватна модель – це модель, що дає однозначні правильні відповіді на 

поставлені запитання. 

Правильність (істинність) моделі – питання досить глибоке і знаходить 

відображення у філософії. Оскільки між моделлю та об'єктом завжди є різниця, то 

виникає питання про правильність наших знань, що сконцентровані в моделях 

світу. Чи ця різниця є такою, що її неможливо усунути, чи можна подібність 

моделі до об'єкта весь час збільшувати? У філософії – це питання доступності 

абсолютної істини суб'єктивному пізнанню. Діалектичний матеріалізм стверджує, 

що людське пізнання – це відносна істина. Проте вона завжди може бути скільки 

завгодно близько наближеною до абсолютної істини. 

Розглядаючи властивості моделей, ще раз звернемо увагу на 

співвідношення правильного й неправильного в моделі. Крім істинного, 

правильного, в моделі завжди є дещо неправильне, дещо таке, що не відповідає 

об'єкту моделювання. Співвідношення вірно правильного і неправильного по- 

різному виявляється в пізнавальних і прагматичних моделях. Якщо для 

прагматичної моделі неправильне згубне для моделі, призводить до відмови від 

моделі, то в пізнавальних моделях це один зі стимулів прогресу, можливість 

відірватися від деяких фактів, які часом не відіграють істотної ролі. У 

пізнавальних моделях важливе значення мають гіпотези. Ейнштейн сказав: "Уява 

важливіша від знань, оскільки знання обмежені, а уява охоплює весь світ і є 

джерелом знань". Але це не означає, що не потрібно вчитися, тому що лише 

знання дають критерій, що правильне, а що неправильне, де шукати істину. 

5) Модель має свої межі істинності. Однією з небезпек моделювання є 

використання моделей без перевірки умов і меж, за яких забезпечується 
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адекватність моделі. Тобто необхідно пам'ятати, що кожна модель завдяки 

спрощенням і прийнятим гіпотезам адекватно відтворює об'єкт або процес лише в 

певних умовах і межах. 

Для того щоб модель відповідала своєму призначенню, щоб вона 

виконувала свої функції, недостатньо створити нову модель чи взяти готову, 

необхідно, щоб існували умови, які забезпечують реалізацію властивостей моделі. 

Це стосується не лише моделей, створених на основі умовної подібності, а й всіх 

моделей взагалі. 

Необхідність певних умов для реалізації властивостей моделей можна 

продемонструвати і на історичних фактах. В історії відомі відкриття, що значно 

обігнали час і не знайшли своєї реалізації. Вертоліт, розроблений Леонардо Да- 

Вінчі, реалізований тільки в XIX ст. Кібернетика Трентовського, розроблена у 

1848 р., знайшла втілення лише через 100 років, обчислювальна машина Беббіджа 

(1883 р.) лише після розвитку електроніки. 

З необхідністю певних умов для реалізації властивостей моделей ми 

зустрічаємося також у політичному й економічному житті. Для прискорення 

розвитку України неодноразово пропонувалися моделі передових країн, проте 

вони не привели до бажаного результату. Економічні моделі розвитку передових 

ринкових країн не діють в умовах недостатньо розвинених країн. На жаль, із цим 

потрібно миритися і шукати такі моделі розвитку, які працюють у цих умовах. 

Відповідність моделі та об'єкта моделювання встановлює певна особа, 

людина, група людей, наукова дисципліна, тобто певний суб'єкт. Без суб'єкта 

немає моделі. Суб'єкт моделювання будує модель залежно від цілей 

моделювання. У процесі побудови моделі суб'єкт моделювання (той, хто створює 

модель) певним чином відображає лише ті властивості об'єкта в моделі, які е 

істотними для вирішення поставленої дослідником мети, відкидаючи неістотні 

властивості. Тому для інших цілей дослідження створена модель може бути 

неадекватною і не відтворювати всіх властивостей об'єкта за певних меж та умов. 

Про це постійно потрібно пам'ятати під час використання уже готових моделей 

для дослідження екологічних процесів. 
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3. Класифікація моделей 

Найістотніші ознаки, за якими класифікують моделі: 

• галузь використання; 

• фактор часу; 

• спосіб подання. 

На схемі (рис. 7.1) подано класифікацію моделей відповідно до галузей 

використання. 

 

 

При врахуванні факторів часу моделі поділяють на: 

• статичні, що відображають стан системи в певний момент часу; 

• динамічні (еволюційні), що дозволяють досліджувати поведінку моделі 

упродовж певного часу. 

За способом подання моделі поділяються на матеріальні та інформаційні. 

Матеріальна модель — це предметна (фізична) модель.  

Інформаційна модель — це модель об’єкта, подана у вигляді опису. Основу 

такої моделі становить цілеспрямовано відібрана інформація про об’єкт, що 

відображає його найбільш суттєві властивості для дослідника. 
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Процес побудови інформаційних моделей за допомогою формальних мов 

(математичних, логічних тощо) називають формалізацією. 

Форми представлення інформаційної моделі: 

• словесні (усні і письмові описи); 

• графічні (рисунки, креслення, карти); 

• структурні (таблиці, графіки, діаграми, схеми); 

• алгоритмічні (правила, порядок дій); 

• математичні (формули, рівняння, нерівності, функції); 

• спеціальні (нотні записи, хімічні формули і рівняння). 

4. Основні етапи побудови математичної моделі: 

1. Виділення системи із зовнішнього середовища. Виділення зв'язків із 

зовнішнім середовищем, розбиття множини зв'язків на вхідні та вихідні 

параметри. Спостереження за системою, накопичення інформації, достатньої для 

висунення гіпотез про структуру системи та її функціонування. 

2. Вибір апарату формалізації здійснюється дослідником і залежить від 

багатьох чинників, зокрема – від цілей моделювання, наявної інформації, 

одержаних експериментальних даних. 

3. Побудова зовнішнього опису зводиться до пошуку області визначення (у 

просторі вхідних дій) та області значень (у просторі виходу), розмірність яких 

була визначена на етапі 1, і визначенні відповідності між вхідними та вихідними 

параметрами. 

4. Якщо перевірка адекватності показує, що побудована модель не 

задовольняє вимоги, що ставляться до неї, і причиною цьому є складніший 

характер поведінки системи, то проводиться вибір нового методу математичного 

опису. 

5. У разі вдалого побудованого зовнішнього опису проводиться перехід до 

внутрішнього опису, при цьому розмірність простору станів системи (тобто 

розмірність вектора ) повинна бути мінімальною. 

6. Визначення (ідентифікація) якісних і кількісних характеристик 

параметрів, що визначають функціонування системи. 
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Контрольні питання 

1. Моделювання як метод наукового пізнання.  

2. Модель як метод описування системи 

3. Стратифікація системи 

4. Класифікація моделей 

Література: [2, с. 200–220; 11; 14, с. 200–260; 20; 21; 22, с. 200–320; 23; 26; 

32, с.80–170; 56; 59–61; 66, с. 80–140; 69, с. 300–400; 70, с. 80–240]. 

 

Лекція № 8 

Тема. Мікрорівневі та макрорівневі моделювання. Матеріальні моделі. 

Принцип “чорного ящика” й побудова статистичних моделей.  

Навчальні елементи: макропідхід, мікропідхід, чорний ящик. 

План лекції: 

1. Мікрорівневі та макрорівневі моделювання 

2. Матеріальні моделі 

3. Побудова статистичних моделей 

 

1. Мікрорівневі та макрорівневі моделювання 

Макропідхід – спосіб, за допомогою якого проводиться зовнішній опис 

системи. На етапі побудови зовнішнього опису робиться упор на сумісну 

поведінку всіх елементів системи, точно вказується, як система відгукується на 

кожну з можливих зовнішніх (вхідних) дій . Система розглядається як "чорний 

ящик", внутрішня будова якого невідома. 

Наслідком цього етапу дослідження повинне з'явитися виведення 

залежностей, що визначають зв'язок між множиною вхідних параметрів, 

параметрів стану і вихідних параметрів системи. Перехід від зовнішнього опису 

системи до її внутрішнього опису називають завданням реалізації. 

При мікропідході структура системи вважається відомою, тобто 

передбачається відомим внутрішній механізм перетворення вхідних сигналів у 

вихідні. Дослідження зводиться до розгляду окремих елементів системи. Вибір 
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цих елементів неоднозначний і визначається завданнями дослідження і 

характером досліджуваної системи. При використанні мікропідходу вивчаються 

структура кожного з виділених елементів, їх функції, сукупність і діапазон 

можливих змін параметрів. 

Мікропідхід – спосіб, за допомогою якого проводиться внутрішній опис 

системи, тобто опис системи у функціональній формі. 

2. Матеріальні моделі 

Вона завжди має реальне втілення. Відображає, зовнішні властивості та 

внутрішній склад вихідного об’єкта, суть процесів і явищ об’єкта-оригіналу. Це 

експериментальний метод пізнання навколишнього середовища. Наприклад, 

дитячі іграшки, скелет людини, опудало, макет Сонячної системи, шкільні 

посібники, фізичні та хімічні досліди. 

Ресурси для створення матеріальних моделей отримують із середовища, що 

нас оточує. Щоб матеріальна модель могла замінити оригінал у процесі 

цілеспрямованої діяльності, необхідно встановити відношення подібності між 

моделлю та оригіналом. Розрізняють три типи подібності: пряма (фізична); 

непряма; умовна. 

Прикладами прямої (фізичної) подібності є голографічний знімок об'єкта; 

скульптурний портрет людини; модель літака; копія витвору мистецтва (картини, 

шкатулки, скульптури, та ін.). 

Міра прямої подібності може бути різною, але тільки за умови прямої 

подібності можлива взаємна заміна моделі та оригіналу, що є такою, яка важко 

виявляється. 

Непряма подібність встановлюється шляхом виявлення активно існуючих у 

природі аналогій між процесом, що розглядається, та іншим процесом. 

Третій тип подібності – умовна; вона встановлюється в результаті угод. 

Прикладами умовної подібності є: паспорт (офіційна модель власника); гроші 

(модель вартості); креслення (модель виробу); сигнали (моделі повідомлень); 

результати психологічного тесту (модель людини), та ін. 
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3. Побудова статистичних моделей 

Як вже зазначалося раніше, статистичні моделі застосовуються, як правило, 

там де механізм взаємовпливу змінних не визначений повністю, внаслідок 

складності причинно-наслідкових зв'язків, але необхідна чисельна оцінка (навіть 

приблизна) впливу змінних X (назвемо їх незалежними) на залежну від них 

змінну Y (назвемо її відгуком чи залежною змінною). 

В основу побудови статистичних моделей покладено метод так званого 

"чорного ящику" Цей метод був запропонований американським вченим Н. 

Вінером і відображає узагальнений підхід до вивчення об'єктів і систем будь-якої 

фізичної природи. Суть його полягає у тому, що будь-який об'єкт або процес, що 

вивчається, представляється у вигляді квадрату (чорного ящику) з невідомим 

змістом і внутрішньою структурою, у якому визначаються лише діючі вхідні 

змінні, а також вихідні змінні, що цікавлять дослідника. Інші змінні, що не 

представляють інтересу для дослідження, просто ігноруються 

Система розглядається як "чорний ящик", внутрішня будова якого невідома 

(рис. 8.1). 

 

Рисунок 8.1 – Модель типу "чорний ящик" 

 

У процесі побудови зовнішнього опису дослідник має можливість, 

впливаючи різним чином на вхід системи, аналізувати її реакцію на відповідні 

вхідні дії. При цьому ступінь різноманітності вхідних дій принциповим чином 

пов'язаний з різноманітністю станів виходів системи. Якщо на кожну нову 

комбінацію вхідних дій система реагує непередбачуваним чином, випробування 

необхідно продовжувати. Якщо на підставі одержаної інформації може бути 
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побудована система, що в точності повторює поведінку досліджуваної, завдання 

макропідходу можна вважати вирішеним. 

На перший погляд дана модель досить проста і не заслуговує на велику 

увагу. Але ця простота дуже обманлива, за нею приховано багато складних речей. 

Ці речі виявляються, як тільки від формальної моделі ми переходимо до побудови 

змістовної моделі. 

Маючи справу з невідомими для нас об'єктами, якщо ми знаємо їх вхідні й 

вихідні величини, ми вже досить багато знаємо про ці об'єкти. Розглянемо 

приклади біології, медицини. Вивчаючи клітину, ми з'ясовуємо, що в неї 

надходить і що є на виході. Такі знання вже багато говорять про функції клітини і 

роль її в організмі. Наші знання про органи людини: серце, легені, нирки та ін. – 

описуються моделлю "чорний ящик". Такі знання про ядро клітини, мітохондрії та 

інші форми клітини достатні для лікування багатьох захворювань. Зміни 

екологічних систем під впливом антропогенної діяльності також можна описати 

цією моделлю, спостерігаючи, який рівень навантаження призводить до 

порушення рівноваги в екосистемах і незворотних змін. Таке спостереження за 

моделлю може бути підставою для встановлення норм граничнодопустимого 

навантаження (ГДН) на певні системи. Таким чином, модель системи "чорний 

ящик" доцільно використовувати у випадках, коли знання про структуру системи 

не дуже важливі, а метою дослідження є реакція систем на вхідні параметри. 

Крім того, інколи подання системи у вигляді "чорного ящика" є єдиним 

способом вивчення системи. Наприклад, вивчення психології людини, коли 

вивчають способи дії на свідомість людини і наслідки цієї дії. Криміналісти також 

використовують модель "чорний ящик". Дослідження на так званому "детекторі 

правди" виконуються на рівні моделі "чорний ящик": вхід – це слова, вихід – 

зміни ритму дихання, тиску, електричних імпульсів мозку, зміна провідності 

шкіри, виділення поту і т. ін. Зрозуміло, що використання цієї моделі за 

неможливості дослідження структури системи дозволяє вивчити її поведінку. 

Модель "чорний ящик" при формальному математичному розгляді може 

мати подання системи у вигляді оператора, який діє на вхідні величини і 
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перетворює їх у вихідні. Якщо оператор системи враховує, наприклад, зміну в 

часі, то такий опис системи буде динамічним. Сам оператор може бути простим 

чи складним. Він може мати одну або декілька вхідних величин. Може 

змінюватися в часі, залежати від зовнішніх умов. Отже, як бачимо, модель 

"чорний ящик" може бути і надзвичайно складною. 

Складність побудови моделі типу "чорний ящик" полягає ще й у тому, що 

вона є основою подальшого вивчення системи і розроблення конкретних 

пропозицій для практичної діяльності. На першому етапі аналізу системи можна 

вибрати або дуже багато вхідних величин, тоді система з простої перетвориться в 

складну, велику, і вивчити її дуже важко, або вибрати недостатню кількість 

вхідних величин і система стає спрощеною, вивчення її не дасть практичного 

результату. Якщо модель служить для цілей розроблення певного проекту, для 

певних практичних рекомендацій, то помилки моделювання й аналізу на 

початкових етапах виправити пізніше досить важко і коштує це в 10-100 разів 

більше. Наприклад, автомобілебудування. У моделі автомобіля на початку його 

промислового виробництва ніхто не врахував вихлопних газів, теплового 

випромінювання. Це призвело до виникнення смогу, в якому постраждали люди 

великих міст, до порушення озонового шару Землі, до глобального потепління. 

Цих явищ могли б уникнути якщо початково до моделі включили зазначені 

вихідні величини й автомобілебудування їх врахувало. Тепер виправити ці 

наслідки надто важко. Отже, метод "чорного ящика" полягає в тому, щоб виявити, 

наскільки це можливо, структуру системи і принципи її функціонування, 

спостерігаючи лише входи та виходи. Подібний спосіб опису системи деяким 

чином аналогічний табличному завданню функції. Саме це дозволяє на першому 

етапі системного дослідження встановити властивості системи, структура якої в 

залежно від мети системного аналізу може розглядатия в подальшому за 

допомогою інших типів моделей. 

Контрольні питання 

1. Мікрорівневі та макрорівневі моделювання 

2. Опишіть процес побудови моделі. 
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3. Модель «чорного ящика», моделі складу та структури системи 

Література: [2, с. 200–220; 11; 14, с. 200–260; 20; 21; 22, с. 200–320; 23; 26; 

32, с.80–170; 56; 59–61; 66, с. 80–140; 69, с. 300–400; 70, с. 80–240]. 

 

Лекція № 9 

Тема. Моделі динаміки популяцій. Експертні методи системного 

аналізу. 

Навчальні елеенти: оператор системи, чисельність популяції, міжвидова 

конкуренція, паразит, хижак, жертва, симбіоз, спряжені коливання, щільність 

хижака, швидкість росту, різниця народжуваності, експертні методи. 

План лекції: 

1. Моделі динаміки популяцій 

2. Експертні методи системного аналізу 

 

1. Моделі динаміки популяцій 

Деякі питання динаміки систем можна спрощено продемонструвати, якщо 

представити модель системи у вигляді оператора, який перетворює вхідні 

величини у вихідні. Наприклад, де R – оператор системи, який діє 

на вхідну величину x(t). Величина х(І) може розглядатись, як одна одновимірна 

величина або як вектор, тобто сукупність величин  

Це саме стосується і вихідної величини у(І). Наведене рівняння описує 

найбільш просту систему, вихідна величина залежить лише від значення вхідної 

величини у кожний момент часу. Більш складною є залежність 

 яка описує дещо складнішу стаціонарну систему. Вихідна величина залежить від 

вхідної і параметра системи z. Наступне рівняння таке: воно 

описує нестаціонарну систему: вихідна величина залежить від вхідної і параметра 

системи z(t), який змінюється упродовж часу. 

Рівняння ще більш складної динамічної системи  
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Це вже нестаціонарна інерційна система, або система з пам'яттю, вихідна 

величина залежить від значень вхідної величини, попередніх значень. 

Два види можуть взаємодіяти між собою безліччю різних способів, і 

наслідки цього для двох популяцій також можуть бути дуже різними. В 

екологічній літературі існує тенденція класифікувати взаємодії за біологічними 

процесами, що беруть участь у них. Різноманітність можливих взаємодій 

величезна: хімічні взаємодії, що існують між бактеріями і між планктонними 

водоростями, різні взаємодії грибів з іншими організмами, симбіоз грибів і 

водоростей у лишайниках; сукцесії рослинних співтовариств, зв'язані, зокрема, із 

конкуренцією за сонячне світло і з еволюцією ґрунтів; вражаюча різноманітність 

способу життя тварин, способів добування їжі і тому подібне. В такій ситуації 

всеосяжна класифікація стала б зовсім неозорою. 

Простий і найбільш природний в аналізі популяції вихід полягає в тому, 

щоб класифікувати взаємодії не за механізмами, а за результатами. Уперше це 

спробував зробити Одум (1975). Він запропонував класифікацію, в якій взаємини 

між двома видами оцінювалися як позитивні, негативні або нейтральні залежно 

від того, зростає, зменшується або залишається незмінною чисельність популяції 

одного вигляду за наявності іншого. Такий підхід дозволяє виділити такі основні 

типи взаємодій: міжвидова конкуренція (за їжу, житло та ін.), що веде до 

зменшення чисельності обох видів; стосунки тилу хижак – жертва (або паразит – 

господар), при яких збільшення чисельності одного виду (хижака) веде до 

зменшення іншого виду (жертви); симбіоз, що веде до збільшення чисельності 

обох видів. І нарешті, види можуть займати абсолютно незалежні екологічні ніші. 

У такому разі кожен вид можна розглядати окремо. Згідно з гіпотезами Вольтерра 

при взаємодії хижак – жертва збільшення біомаси виду хижака так само, як і 

зменшення біомаси виду жертви, пропорційно імовірності зустрічі особин цих 

двох видів, тобто добутку їх чисельностей (біомас). При розгляді конкуренції 

(взаємний негативний вплив) і симбіозу (взаємний позитивний вплив) також 

природно припустити, що цей вплив пропорційний чисельності кожного із 
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взаємодіючих видів. Враховуючи це, всі наведені вище типи взаємодій можна 

описати в рамках гіпотез Вольтерра. 

Одні з найбільш вдалих математичних моделей в екології – це моделі, які 

описують спряжені коливання чисельності популяцій хижака й жертви. Лотка 

(Lotka, 1925) і Вольтерра (Volterra, 1926, 1931) запропонували математичну 

модель  де - питома миттєва швидкість популяційного 

росту жертви; - константа, що пов'язує смертність жертв із щільністю хижака; 

- щільності відповідно жертви й хижака. 

Миттєва швидкість росту популяції хижака в цій моделі дорівнює 

різниці народжуваності (яка, у свою чергу, залежить від інтенсивності 

споживання хижаком жертв) і постійній смертності:  де Pj 

– константа, що пов'язує народжуваність у популяції хижака із щільністю жертви; 

d2 – питома смертність хижака (що вважається постійною). 

Згідно з наведеними рівняннями кожна з популяцій, що взаємодіють у 

своєму збільшенні, обмежена лише іншою популяцією, зростання числа жертв 

лімітується пресом хижаків, у свою чергу, зростання чисельності хижаків – 

недостатньою кількістю жертв. У цій моделі ніякого самообмеження популяцій 

не передбачається. Вважається, наприклад, що їжі для жертви завжди вдосталь. 

Також не передбачається і вихід з-під контролю хижака популяції жертв, хоча 

насправді таке трапляється в реальних умовах на кожному кроці. 

Модель Лотки-Вольтерра для конкуренції представлена диференціальними 

рівняннями:  

 Необхідно звернути увагу, що кожне з цих рівнянь відрізняється від рівняння 

логістичного зростання лише тим, що в чисельнику є додатковий елемент – 

чисельність популяції виду-конкурента, помножена на коефіцієнт конкуренції (а), 

причому а12 означає, що це конкуруючий ефект однієї особини популяції другого 

виду на порпуляцію першого і навпаки. Кількісне значення коефіцієнта 

конкуренції показує, у скільки разів одна особина конкуруючого виду сильніше 

чи слабше за одну особину свого виду гальмує зростання чисельності. 
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Так, якщо а12 = 1, то вплив однієї особини популяції 2-го на популяцію 1-го 

виду такий самий, як і особини свого виду на зростання щільності. Якщо а > 1, то 

вплив сильніший, якщо а <1, то слабший, ніж вплив особин свого виду. А 

перемноживши коефіцієнт конкуренції на сумарну кількість особин, ми 

одержимо загальний вплив популяції виду-конкурента на зростання популяції. 

До динамічних моделей можна віднести всі моделі, де розглядаються різні 

параметри екосистем у динаміці від часу або іншої незалежної величини. 

Практичне використання динамічних моделей залежить від здатності сучасних 

ЕОМ вирішувати велике число рівнянь за короткі проміжки часу. Ці рівняння є 

більш-менш складними математичними описами функціонування системи, і 

подаються вони у формі виразів для рівнів різних типів, темп зміни яких 

регулюється керуючими функціями. Рівняння для рівнів описують накопичення в 

системі таких величин, як маса, чисельність організмів або кількість енергії, а 

рівняння для темпів керують зміною цих рівнів у часі. Керуючі функції 

відображають правила, явні або неявні, які регулюють функціонування системи.  

Математичні моделі системи можуть відображати її лише з тим ступенем 

точності, з якою рівняння, що описують властивості компонентів моделі, 

відображають властивості компонентів реальної системи. Популярність 

динамічних моделей зобов'язана великій гнучкості методів, застосовуваних для 

опису динаміки систем, яка включає нелінійні реакції компонентів на 

регулювальні змінні, а також позитивні або негативні зворотні зв'язки. Така 

гнучкість має і свої недоліки. Наприклад, неможливо врахувати рівняння для всіх 

компонентів системи, оскільки навіть за наявності сучасних ЕОМ імітація швидко 

стає дуже складною. Тому необхідно мати деяку абстракцію, що базується на 

здоровому глузді і припущеннях про функціонування екосистеми. 

При використанні системної динаміки в моделюванні виділяють три головні 

етапи. По-перше, потрібно встановити, яка саме динамічна властивість системи 

становить інтерес і сформулювати гіпотези про взаємодії, що породжують цю 

властивість. По-друге, комп'ютерна імітаційна модель повинна бути побудована 

так, щоб вона дублювала елементи поведінки і взаємодій, визначені як істотні для 
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системи. По-третє, коли ми переконаємося в тому, що поведінка моделі досить 

близько до поведінки реальної системи, ми використовуємо модель, щоб 

зрозуміти послідовність змін, спостережуваних у реальній системі, і 

запропонувати експерименти, які потрібно поставити на стадії оцінки 

потенційних стратегій, тобто на наступному етапі системного аналізу. 

Багатьох екологів привертає до динамічних моделей наявність спеціально 

орієнтованих мов і програмувальних систем для їх машинної реалізації, щоб 

досліднику не навчатися сучасних методів програмування. Ці програмувальні 

системи покликані полегшити спілкування не лише між дослідниками і ЕОМ, але 

й між самими дослідниками. Важливою межею таких імітаційних 

програмувальних систем є те, що всі процеси і їх деталі можуть бути представлені 

в концептуальній, а не обчислювальній формі. Сама програмувальна система 

включає якусь процедуру сортування, яка упорядковує всі розрахунки і процеси 

інтеграції в ефективний алгоритм. У результаті цього програма імітації може бути 

представлена у зрозумілішій формі, а ряд концептуальних помилок і помилок 

програмування виявляється самою системою. Проте багато хто вважає за краще 

записувати свої програми імітації на мовах високого рівня. Працюючи з мовами, 

ми позбавляємося від обмежень і правил, властивих будь-якій спеціально 

орієнтованій мові. 

Основні характеристики динамічних моделей полягають у тому, що 

екологічна система розглядається в динаміці у часі, тобто відбувається зміна 

кількісних характеристик (чисельності, біомаси) в динаміці, що описується 

безперервними функціями.  

Труднощі динамічних моделей полягають у тому, що не завжди легко 

передбачити поведінку навіть найпростіших моделей. Досить лише однієї 

нелінійності і двох петель зворотного зв'язку, щоб поведінка моделі стала 

"контрінтуїтивною", тобто суперечила нашим інтуїтивним уявленням про 

систему. З іншого боку, можна легко побудувати модель, що не збігається з 

дійсністю або нестійка. Ще одна трудність пов'язана з тим, що для з'ясування 

механізму функціонування модельної системи, як правило, необхідно провести 
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багато спеціальних експериментів із моделлю. Наприклад, завжди доводиться 

перевіряти поведінку моделі у відповідь на одночасну зміну двох або більш 

вхідних змінних і в окремих випадках досить перевірити реакцію на зміну лише 

однієї змінної. Труднощі, пов'язані з прогнозом поведінки динамічних моделей, 

помітно знижують їх роль у подальшому розвитку теорії. Природно, що 

найбільші труднощі в побудові математичних моделей пов'язані з перевіркою 

основних припущень, необхідних для застосування моделі, але часто ця перевірка 

буває легшою і математично строгішою, ніж пошук складних типів поведінки в 

динамічних моделях. Ще один недолік полягає у тому, що вони не завжди дають 

оцінку значень основних параметрів, особливо коли їх число досить велике, а 

використання методу ітерацій досить трудомістке навіть для потужних ЕОМ 

(багато часу, погано сходяться оцінки). 

Динамічні моделі за своєю природою і математичною структурою націлені 

в основному на отримання детерміністських рішень. Щоправда в них можуть 

включатися стохастичні елементи, але іноді це пов'язано з труднощами. 

Отже, динамічні моделі можуть бути особливо корисні на ранніх стадіях 

системного аналізу складних екологічних систем, оскільки вони спрямовані на 

виявлення основних зв'язків у системі і тих змінних і підсистем, які є ключовими. 

На пізніших етапах доцільніше зосередити зусилля на використанні якої-небудь 

іншої сім'ї моделей альтернативних рішень проблеми. 

Нехай деяка популяція має у момент часу to біомасу . Припустимо, що в 

кожен момент години швидкість збільшення біомаси пропорційна вже наявній 

біомасі, а виникаючі явища конкуренції за джерелами живлення і самоотруєння 

знижують біомасу пропорційно квадрату наявної біомаси. Якщо позначиті 

біомасу у момент часу t через x(t), а зміну її за годину через , то можна записати 

таку наближену рівність  де а і к – додатні сталі 

(параметри). У диференціальній формі це співвідношення має вигляд 
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 Воно і є математичною моделлю процесу зміни біомаси популяцій. 

У екологічній літературі це рівняння часто називають логістичним. 

Якщо тепер поставити питання про те, яка ж буде біомаса у момент 

часу Т, то на нього можна відповісти експериментально – дочекатися цього 

моменту і визначити біомасу безпосереднім вимірюванням (взагалі кажучи, таке 

вимірювання може бути фізично нездійсненним). 

Інший шлях – скористатися математичною моделлю, розв'язуючи задачу 

Коші для рівняння з початковою умовою  

Розділяючи в рівнянні змінні, одержимо рівняння в диференціалах 

  У подальшому зручно ввести нову змінну , можна 

переписати у вигляді   

Повертаючись до початкового рівняння (5.15), відмітимо, що якщо

 (тобто ), то задача Коші має розв'язок . Якщо , тоді 

рівняння інтегрується так  звідки 

 отже,   

 

2. Експертні методи системного аналізу 

Метод експертних оцінок – процедура отримання вивідної інформації, що 

полягає в опитуванні спеціально відібраних експертів стосовно певних значень 

факту, явища, події, що досліджується. Застосування метода дає можливість 

отримати як узагальнені дані, що дозволяють визначити групову думку експертів, 

так і отримати нову інформацію, що має латентну форму в експертних оцінках. У 

цьому випадку визначальна роль належить особі, яка займається підведенням 

підсумків аналізу.  
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Експертні методи дослідження найчастіше мають форму експертних 

опитувань (усних бесід (інтерв'ю) або письмових анкетних опитувань). При 

усному опитуванні дослідник вступає в безпосередній контакт з експертом 

(респондентом), фіксує його ставлення до обговорюваної проблеми, контролює і 

направляє бесіду. При цьому він повинен уникати будь -або психологічного тиску 

на експерта, не заважаючи йому вільно висловлювати свої судження. При 

письмовому опитуванні респонденти заповнюють анкету. 

Експертні оцінки повинні забезпечувати надійність і повноту інформації, 

можливості її перевірки. Основна мета експерта – отримання певною мірою 

об’єктивної інформації про якість (переваги) об’єктів, що досліджуються. 

Водночас, така інформація не повинна розглядатися як директивна. Для найбільш 

повного інформаційного забезпечення експертів рекомендується надавати їм, як 

мінімум, перелік факторів, що впливають на об'єкт прогнозу, наявні гіпотези про 

взаємозв'язки тощо. Слід намагатися довести до відома експертів усю наявну 

інформацію за поставленою проблемою, оскільки оцінки, які здійснені за 

дефіциту інформації, будуть низької якості. Необхідно враховувати також різну 

лабільність експертів щодо засвоєння нової інформації. 

Контрольні питання: 

1. Методи моделювання систем 

2. Експертні методи 

Література: [2, с. 200–220; 11; 14, с. 200–260; 20; 21; 22, с. 200–320; 23; 26; 

32, с.80–170; 56; 59–61; 66, с. 80–140; 69, с. 300–400; 70, с. 80–240]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 5 (відмінно) 90−100 

Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, 

може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє латинськими назвами, володіє понятійним апаратом; уміє 

застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання  практичних завдань, 

що стосується нових технологій дослідження; самостійно може підготувати 

змістовний реферат і захистити основні його положення. 

В 4,5 (добре) 85−89 

Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного курсу, 

може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє понятійним апаратом, латинськими назвами, але у своїх 

відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки під час 

виконання завдань; самостійно може підготувати змістовний реферат і захистити 

основні його положення. 

С 4 (добре) 75−84 

Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні вміння, 

але не вміє самостійно логічно мислити, зокрема,  підготувати реферат і 

захищати його положення. Відповідь його повна, змістовна, але з певними 

неточностями. 

D 3,5 (задовільно) 65−74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання 

і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати 

матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. За 

допомогою викладача може підготувати реферативну роботу. 

E 3 (задовільно) 60−64 

Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 

навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних 
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положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворюючому) рівні; 

здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються; може 

самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки робить 

нелогічні, непослідовні. 

FХ 2 (незадовільно) 35−59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко 

орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, але 

відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; однак може 

самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1−34 

Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками та 

науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до 

самостійного вивчення дисципліни. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді заліку після 

закінчення семестру. Отримана кількість балів переводиться в національну шкалу 

відповідно до таблиці, виставляється в екзаменаційну відомість. 

Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Денна форма навчання 

Вид занять Змістовий 

модуль  

№ 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1 Т 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Лекції: 4 год. 4 год. 4 год. 6 год. 10 балів, із них: 

– контроль відвідування 

лекцій 
1,1 1,1 1,1 1,7 5 

– ведення конспекту лекцій  

(питань, що винесені на 

самостійне опрацювання) 

1,1 1,1 1,1 1,7 5 

Практичні заняття: 
0 год. 6 год. 0 год. 2 год. 

20 балів,  

із них: 

– контроль відвідування, 

підготовка до заняття 
– 

7,5 – 2,5 10 

– виконання завдання, 

оформлення звіту  
– 

7,5 – 2,5 10 

Лабораторні роботи: 
0 год. 6 год. 4 год. 4 год. 

20 балів,  

із них: 

– контроль відвідування, 

підготовка до заняття 
– 4,2 2,8 2,8 10 

– виконання завдання, 

оформлення звіту  

й захист роботи 

– 4,2 2,8 2,8 10 

Поточний та підсумковий 

контроль: 

Змістовий  

модуль № 1 

Змістовий  

модуль № 2 
50 балів, із них: 

– виконання поточних 

контрольних робіт, 

тестових завдань 

(максимальний бал) 

7,5 7,5 7,5 7,5 30 

– опитування, виконання 

завдань самостійної 

роботи, реферати, наукові 

статті, тези (максимальний 

бал) 

10 10 

Усього  100 балів 
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