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АНОТАЦІЯ 

Веретюк С.М. Підвищення ефективності управління життєвим циклом 

інформаційно-комунікаційних технологій. - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» (12 

Інформаційні технології). Черкаський Державний Технологічний Університет, 

Черкаси, 2021.   

 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливого науково-

прикладного завдання щодо підвищення ефективності управління життєвим 

циклом інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

В роботі проведено дослідження історичного розвитку ІКТ, в результаті 

якого встановлено основні рушійні фактори еволюції: потреба в ІКТ як в 

інструменті кооперативної діяльності, необхідність забезпечення ефективного 

оброблення великих масивів даних, забезпечення управління  складними 

процесами та системами. Встановлено кореляційний зв’язок (коефіцієнт 

кореляції не менше 74%) рівня розвитку цифрових технологій з 

макропоказниками соціально-економічного розвитку держави, на основі 

статистичного аналізу світових інтегральних індексів, що підтверджує тезу щодо 

вирішальної ролі ІКТ в соціально-економічних процесах сучасної держави. У 

дисертаційні роботі за основу історичних технологічних макроциклів обрано 

періодизацію за концепцією промислових революцій. Проведено аналіз ролі та 

місця ІКТ, як системоутворюючого фактору, в становленні «Індустрії 4.0».   

Вказано на експоненціальний характер розвитку ІКТ, що призводить до 

скорочення життєвого циклу технології, зростання складності кожної наступної 

ІКТ. Зазначено, що недосконале управління впровадженням ІКТ призводить до 

виникнення негативних явищ – соціальне та економічне розшарування 

(цифровий розрив) як результат неоднорідності впровадження; втрата 
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суб’єктності користувача, як результат часткової віртуалізації процесів 

життєдіяльності; парадокс продуктивності ІКТ (невідповідність між 

ефективністю від впровадження технології та інвестованими ресурсами), як 

результат впровадження технології безвідносно до фізичних процесів та бізнес-

процесів підприємства. 

В роботі проведено аналіз поточного стану розвитку інформаційного 

суспільства в Україні. Зокрема, визначено, що Україна втрачає позиції в світових 

рейтингах (з 2008р. по 2018р. - 20 пунктів в рейтингу ICT Development Index), що 

значно погіршує інвестиційну привабливість країни і вимагає розроблення нових 

підходів до управління життєвим циклом цифрових технологій. 

В дисертації проведено порівняльний аналіз моделей життєвого циклу, 

вказано на універсальність концепції життєвого циклу, яку було запозичено в 

біологічних науках, проте ця концепція цілком адекватно описує розвиток 

небіологічних об’єктів, оскільки становлення технології супроводжують 

еволюційні процеси відбору, конкуренції, зростання різноманіття, адаптація, 

мутація, відмирання. За основу для подальших досліджень обрано модель 

життєвого циклу ADL, як найбільш уніфікованої та узагальненої для 

застосування в аналізі технологій, крім того модель ADL передбачає 

дослідження етапів  статистичними методами та має зручну для дослідження 

математичну модель – логістичну криву (S-подібну криву). 

Запропоновано схему управління життєвим циклом технології, яка 

передбачає аналіз відповідності послуги, як форми реалізації технології, та 

потреби, яка еволюціонує з часом. Визначено функціонал моделі управління як 

адитивну згортку часткових похідних вектор-функції, яка описує стан цифрового 

сервісу, за компонентами вектор-функції, яка характеризує потребу. Як цільову 

функцію управління запропоновано використовувати незмінність в часі 

зазначеного функціоналу. 

В дисертаційній роботі проведено дослідження впливу інновації на ІКТ. 

Вказано, що ентропія системи під впливом інновації зростає до максимального 
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значення у певній критичній точці. У цій точці ймовірності перебування в стані 

S0  та S1 однакові (p0 = p1). Ця точка є точкою біфуркації або точкою максимальної 

невизначеності (а отже в цій точці спостерігаємо локальний максимум ентропії). 

У точці біфуркації система під впливом флуктуацій обирає одну з можливих 

реалізацій, тобто можливий перехід як у новий стан S1 так і в попередній S0. За 

умови наступних інноваційних впливів система переходить за вказаним 

принципом у нові стани S2, S3, …, Sn через послідовність біфуркацій. За кожного 

з цих переходів система спочатку перебуватиме в умовній точці біфуркації з 

подальшою стабілізацією в певному стані.  

Розвинуто модель прийняття рішень щодо управління життєвим циклом ІКТ 

на основі емпіричної моделі Gartner Hype Cycle завдяки врахуванню процесів 

ентропійно-інформаційного обміну в ІКТ, на основі якої запропоновано 

практичні рекомендації щодо зменшення невизначеності при впровадженні ІКТ. 

В роботі вперше розроблено математичну модель технологічного розриву 

між двома об'єктами впровадження ІКТ на основі нелінійного диференціального 

рівняння еволюції системи, яка функціонує в умовах обмежених ресурсів, що 

дозволяє формалізувати технологічний розрив між такими об’єктами в умовах 

впливу неоднорідних потоків інновацій. Досліджено еволюцію технологічного 

розриву за умови впливу потоку інновації у вигляді двох моделей: 

пуасонівського потоку подій з незалежними додатними прирощеннями 

розподіленими за нормальним законом (лінійна модель); з експоненціально 

зростаючим коефіцієнтом впливу (експоненціальна модель). Визначено 

функціональну залежність зміни в часі величини технологічного розриву від 

параметрів потоку нововведень (інтенсивність впровадження та величина 

потенціалу інновації) та від внутрішньої характеристики системи, як здатності 

сприймати інноваційний вплив.  

Досліджено вплив скорочення життєвого циклу на знецінення практичних 

знань та навичок. Розроблено модель динамічної системи, яка описує 

співвідношення темпів накопичення знань та технологічного прогресу, 
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визначено характер стаціонарних точок в фазовому просторі, показано наявність 

двох умовних областей фазового простору. На основі аналізу характеру 

поведінки накопичення знань та розвитку технології, в роботі визначено зміст 

наукової категорії «процес інфляції знань», що означає постійне зростання 

загального рівня інформації/знань щодо нових технологій/засобів виробництва. 

Тим самим отриманий раніше обсяг знань з часом втрачає свою цінність через 

зменшення актуальності/відповідності до зміненого технологічного середовища. 

Такий підхід до розуміння поняття «процес інфляції знань» надає форму 

процесам втрати актуальності, знецінення  знань тощо. Зазначено, що інфляція 

знань є природним процесом, який віддзеркалює нерівноважне положення 

окремого індивіду стосовно технологічної еволюції та в свою чергу є 

стимулом/джерелом індивідуального розвитку. 

Вперше розроблено математичну модель процесу інфляції практичних 

знань в галузі ІКТ, яка враховує зв’язок між темпами розвитку технологій та 

накопичення знань як нелінійний процес та дозволяє формалізувати процес 

інфляції знань в умовах скорочення життєвого циклу ІКТ. В роботі 

запропоновані практичні рекомендації щодо підвищення актуалізації знань та 

навичок в умовах стрімкої появи нових технологій. 

Визначено фактичний технологічний розрив між Україною як об’єктом 

впровадження ІКТ та країнами ЄС на основі аналізу інтегральних показників 

розвитку таких як Digital Economy and Society Index за 2015 р та за 2019 р. За 

вказаний період Україна скоротила відставання на основі швидкого 

впровадження двох поколінь зв’язку та ініціативи переведення адміністративних 

державних послуг в онлайн режим. Встановлено можливість адекватно описати 

динаміку відставання на базі основних положень розробленої моделі 

технологічного розриву. Проте відставання залишається суттєвим, що вимагає 

підвищення ефективності управління всіма фазами життєвого циклу.  

В дисертаційній роботі розроблено метод підвищення ефективності 

управління життєвим циклом технології на основі визначення складових 
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технологічного розриву, вирішенню задачі мінімізації витрат на подолання 

відставання та формування оптимального сигналу управління. Визначено, що 

застосування методу дозволяє зменшити цифровий розрив на 10% стосовно 

прогнозованих значень.   

Крім того, створено модель і прототип програмного забезпечення системи 

підвищення ефективності управління життєвим циклом ІКТ. Прототип є 

основою для розроблення повнофункціонального програмного забезпечення та 

може використовуватися суб’єктами господарювання для побудови комплексної 

системи управління життєдіяльністю. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в таких установах та 

підприємствах: 

- Київська міська державна адміністрація, КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА» КП «Освітній Хаб міста Києва» - для розроблення Стратегії 

розвитку КП «Освітній Хаб міста Києва» на основі використання моделі інфляції 

знань та рекомендацій щодо подолання технологічних, соціальних та цифрових 

розривів, від 11.01.2021; 

- Консалтингова агенція EnC (ТОВ «АТМ Бізнес Рішень») – для підвищення 

ефективності маркетингових досліджень секторів телекомунікацій та ІТ на 

основі застосування математичної моделі технологічного відставання, а також 

аналізу генезису та онтології ІКТ, від 07.09.2020; 

- Громадська Організація «Асоціація цифрової та інноваційної освіти» - для 

підвищення ефективності впровадження ІТ та ІКТ в проектах ГО на основі 

застосування методу підвищення ефективності управління життєвим циклом 

ІКТ, від 02.12.2020; 

- Черкаський державний технологічний університет – результати 

впроваджено в навчальний процес кафедри інформаційної безпеки та 

комп’ютерної інженерії, від 14.12.2020. 

Ключові слова: життєвий цикл інформаційно-комунікаційних технологій, 

розвиток ІКТ, інновація, технологічний розрив, інфляція знань. 
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ABSTRACT 

 

Veretiuk S. M. Improving the efficiency of information and communication 

technology lifecycle management. – Qualifying scientific paper as a manuscript. 

Thesis for the candidate of technical sciences (doctor of philosophy) degree in 

specialty 05.13.06 - "Information technologies" (12 Information technologies). –

Cherkasy State Technological University, Cherkasy, 2021. 

The thesis is devoted to the decision of an important scientific and applied task of 

improving the efficiency of a life cycle of information and communication 

technologies (ICT) management. 

The study of the historical development of ICT is carried out, as a result of which 

the main driving factors of evolution are established: the need for ICT as a tool of 

cooperative activity, the need to ensure efficient processing of large data sets, 

management of complex processes and systems. A significant correlation (correlation 

coefficient of at least 74%) of the level of digital technology development with macro 

indicators of socioeconomic development of the state, based on statistical analysis of 

global integrated indices, confirms the thesis on the crucial role of ICT in 

socioeconomic processes of the modern state. In the thesis the periodization according 

to the concept of industrial revolutions is chosen as the basis of historical technological 

macrocycles. An analysis of the role and place of ICT as a system-forming factor in 

the formation of "Industry 4.0". 

The exponential nature of ICT development is pointed out, which leads to a 

reduction in the life cycle of technology, an increase in the complexity of each 

subsequent ICT. It is demonstrated that imperfect management of ICT implementation 

leads to negative phenomena - social and economic stratification (digital divide) as a 

result of heterogeneous implementation; loss of user subjectivity as a result of partial 

virtualization of life processes; the paradox of ICT productivity (mismatch between the 

efficiency of technology implementation and invested resources), as a result of the 
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technology implementation regardless of the physical processes and business processes 

of the enterprise. 

The analysis of the current state of development of the information society in 

Ukraine is carried out in the work. In particular, it is determined that Ukraine loses its 

position in the world rankings (from 2008 to 2018: -20 points in the ICT Development 

Index), which significantly impairs the investment attractiveness of the country and 

requires the development of new approaches to manage the life cycle of digital 

technologies. 

The thesis compares the life cycle models, points to the universality of this 

concept, which was borrowed from the biological sciences, but this concept adequately 

describes the development of non-biological objects, as the formation of technology is 

accompanied by evolutionary processes of selection, competition, diversity, 

adaptation, mutation, extinction. The ADL life cycle model was chosen as the basis for 

further research, as the most unified and generalized for application in technology 

analysis, in addition, the ADL model provides for the study of stages by statistical 

methods and has a convenient mathematical model - logistics curve (S-shaped curve). 

A generalized scheme of the technology life cycle management is proposed, 

which provides an analysis of the compliance of the service as a form of the technology 

implementation, and the need that evolves over time. The functionality of the control 

model is defined as additive convolution of partial derivatives of the vector function, 

which describes the state of the digital service, by the components of the vector 

function, which characterizes the need. As a target control function, it is proposed to 

use the time constancy of the specified functionality. 

In the thesis the research of influence of innovation in ICT is carried out, the 

dynamics of entropy is defined. It is shown that the entropy of the system under the 

influence of innovation increases to the maximum value at a certain critical point. At 

this point, the probabilities of being in the state S0 and S1 are the same (p0 = p1). This 

point is the bifurcation point or the point of maximum uncertainty (and therefore at this 

point we observe the local maximum of entropy). At the bifurcation point, the system 
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under the influence of fluctuations chooses one of the possible implementations, i.e. a 

possible transition to both the new state S1 and the previous S0. Under the conditions 

of the following innovative influences the system passes according to the specified 

principle to new states S2, S3,…, Sn through a sequence of bifurcations. For each of 

these transitions (we can call them phase), the system will first be at a conditional 

bifurcation point with subsequent stabilization in a certain state. 

A decision-making model for ICT life cycle management based on the empirical 

Gartner Hype Cycle model has been developed, taking into account the processes of 

entropy-information exchange in ICT, on the basis of which practical 

recommendations for reducing uncertainty in ICT implementation are proposed.  

The paper develops a mathematical model of the technological gap between two 

objects of ICT implementation based on the nonlinear differential equation of evolution 

of a system operating in conditions of limited resources, which allows to formalize the 

technological gap between such objects under conditions of heterogeneous innovation 

flows. The evolution of the technological gap under the influence of the flow of 

innovation in the form of two models: Poisson flow of events with independent positive 

increments distributed according to the normal law (linear model); with an 

exponentially increasing coefficient of influence (exponential model). The functional 

dependence of the change in time on the magnitude of the technological gap was 

defined on the parameters of the flow of innovations (intensity of implementation and 

the magnitude of innovation potential) and on the internal characteristics of the system 

as the ability to perceive the innovative impact. 

The influence of life cycle reduction on the depreciation of practical knowledge 

and skills has been studied. A model of a dynamic system is developed, which 

describes the ratio of the rates of knowledge accumulation and technological progress, 

the nature of stationary points in the phase space is determined, the presence of two 

conditional regions of the phase space is demonstrated. Based on the analysis of the 

nature of knowledge accumulation behavior and technology development, the content 

of the scientific category "knowledge inflation process" is determined, which means a 
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constant increase in the general level of information / knowledge about new 

technologies /means of production. Thus, the previously obtained amount of 

knowledge over time loses its value due to the reduction of relevance to the changed 

technological environment. This approach to understanding the concept of "knowledge 

inflation process" takes the form of processes of loss of relevance, devaluation of 

knowledge and so on. It is noted that knowledge inflation is a natural process that 

reflects the imbalance of the individual in relation to technological evolution and in 

turn is a stimulus/source of individual development. 

A mathematical model of the process of inflation of practical knowledge in the 

field of ICT has been developed, which takes into account the relationship between the 

pace of technology development and knowledge accumulation as a nonlinear process 

and allows to formalize the inflation of knowledge in terms of shortening the ICT life 

cycle. The paper offers practical recommendations for increasing the updating of 

knowledge and skills in the rapid emergence of new technologies. 

The actual technological gap between Ukraine as an object of ICT implementation 

and EU countries is determined on the basis of the analysis of integrated development 

indicators such as Digital Economy and Society Index for 2015 and 2019. During this 

period Ukraine reduced the gap based on rapid implementation of two generations of 

communication technology and the initiative to transfer administrative public services 

online. The possibility of adequate describing the dynamics of lagging on the basis of 

the main provisions of the developed model of the technological gap is demonstrated. 

However, the lag remains significant, which requires increased management of all 

phases of the life cycle. 

In the thesis the technique of increase of efficiency of management of a life cycle 

of technology on the basis of definition of the components of a technological gap is 

developed. The decision of a problem of minimization of expenses for overcoming of 

lag and formation of an optimal control signal is developed. It is determined that the 

application of the technique allows to reduce the digital gap by 10% in relation to the 

predicted values. 
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In addition, a model and prototype of software for improving the efficiency of 

ICT lifecycle management was developed. The prototype is the basis for the 

development of full-featured software and can be used by businesses to build a 

comprehensive life management system. 
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ВСТУП 

 

Наслідком стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій є 

прискорення інформатизації суспільної, економічної та наукової діяльності. 

Активізація інформаційних процесів сприяє розширенню спектру цифрових 

послуг та зростанню рівня проникнення та використання ІКТ. Сьогодні ІКТ є 

одним з основних інструментів для економічного процвітання будь-якої країни. 

Комплексний вплив ІКТ на соціально-економічний простір змінює саму 

парадигму життєдіяльності та безпеки людства. Інформаційні технології стали 

рушійною силою останніх технологічних революцій. Так, сьогодні, в економічно 

розвинених країнах для визначення сучасного технологічного екстер’єру широко 

застосовують  поняття «Індустріальна революція 4.0», яка передбачає масштабне 

впровадження ІКТ в промисловість, соціальну сферу, економіку, освіту та науку. 

Однак, крім очевидних переваг, стрімке впровадження ІКТ несе ризики в 

сфері безпеки, неоднорідність та затримки з впровадження впливають на 

процеси розшарування, відставання окремих регіонів та соціальних груп, появу 

цифрових та соціальних розривів, розроблення та впровадження ІКТ на рівні 

підприємства безвідносно до змісту процесів та реальних потреб спричинює 

додаткові витрати. 

Виходом з такої ситуації є перехід до застосування методів, які враховують 

кожний етап становлення ІКТ (життєвий цикл), взаємозв’язок із соціальними та 

економічними процесами, враховують внутрішні властивості ІКТ, і, в цілому, 

забезпечують підвищення ефективності управління життєвим циклом з метою 

подолання зазначених негативних явищ.  

Поняття «життєвий цикл» запозичене з біології та описує послідовність 

конкретних етапів розвитку. Аналіз історичного розвитку ІКТ вказує на 

принципову можливість застосовувати це універсальне поняття для опису 

процесів розвитку небіологічних систем, адже процес становлення технології 

супроводжують еволюційні процеси відбору, конкуренції, зростання 

різноманіття, адаптація, мутація, відмирання тощо. 
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Наразі дослідженню проблем, пов’язаних із дослідженням життєвого циклу 

ІКТ та взаємозв’язку з соціальним та економічним середовищем, присвячена 

значна частина публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених як індивідуально, 

так і в складі наукових колективів. Вагомий внесок у вирішення цієї проблеми 

належить М.З. Згуровському, І.Г. Ханіну, Н.Д. Панкратовій, Л.Н. Беркман, Г.С. 

Гайворонській, М.В. Полякову, О.Г. Білорусу, М.В. Борматенко, А.І. Ракітову, Е. 

Роджерсу, П. Страсману, Ш. Дунгу, Н. Карру, Р. Солоу та іншим. 

Проте, більшість наукових досліджень мають дескриптивний характер, 

охоплюють окремі етапи життєвого циклу ІКТ, не враховують особливості 

процесів взаємодії з соціальними та економічними явищами. Зокрема 

невирішеними залишаються питання пов’язані з наслідками неоднорідного 

впровадженням ІКТ, впливом скорочення життєвого циклу ІКТ на соціальне та 

економічне середовище та розробленням дієвого комплексу заходів із 

підвищення управління життєвим циклом ІКТ.  

Отже, на сучасному етапі розвитку цифрової економіки, інформаційного 

суспільства та інформаційно-комунікаційних технологій існує об’єктивне 

протиріччя між нагальною проблемою в гармонійному становленні 

інформаційно-комунікаційних технологій та сталому розвитку суспільства з 

однієї сторони та поточною недосконалістю управління життєвим циклом ІКТ з 

іншої. 

Отже, оскільки розвиток ІКТ, без перебільшень, є одним із основних 

факторів сучасного розвитку людства, то створення засад для підвищення 

ефективності управління життєвим циклом ІКТ на основі розроблення 

концептуальних основ і нових методів оцінювання впливу ендогенних та 

екзогенних чинників на розвиток ІКТ є актуальним науково-прикладним 

завданням. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям 

досліджень дисертації роботи пов'язаний з напрямком роботи у Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі України під час розроблення проекту «Стратегії 
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розвитку високих технологій» відповідно до Плану дій уряду на 2015 р., де автор 

брав участь у розробці (на посаді позаштатного радника Міністра); наукових 

роботах кафедри ЗТ та РІ: № 0109U005988 "Програмно-технічна система 

забезпечення захисту інформаційних ресурсів по колам електроживлення"; № 

0114U002194 «Електромагнітна сумісність аудіо, відео та телекомунікаційних 

систем»; № 0119U103760 «Дослідження стійкості протоколів систем доступу та 

віддаленого керування», а також в створенні Плану подолання цифрової 

нерівності для ГО «Асоціація цифрової та інноваційної освіти»; у формуванні 

Стратегії розвитку КП «Освітній Хаб м. Києва», у створенні інструментів 

дослідження ринку ІКТ для консалтингової компанії «EnC» (ТОВ «АТМ БІЗНЕС 

РІШЕНЬ»), що підтверджено відповідними актами впровадження. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності 

управління життєвим циклом ІКТ на основі аналізу впливу внутрішніх та 

зовнішніх чинників та впливу ІКТ на соціально-економічне середовище. 

Для досягнення поставленої мети досліджень необхідно вирішити такі 

основні завдання: 

1. Провести аналіз історичного розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій для визначення екзогенних та ендогенних чинників, які 

визначають розвиток ІКТ.  

2. Провести аналіз моделей життєвого циклу технологій для розроблення 

узагальненої схеми управління життєвим циклом ІКТ. 

3. Розвинути модель прийняття рішень стосовно впровадження ІКТ на 

основі аналізу характеру реакції ІКТ на інноваційний вплив для 

формування рекомендацій щодо зменшення невизначеності на різних 

етапах життєвого циклу ІКТ. 

4. Розробити математичну модель технологічного розриву між двома 

об’єктами впровадження ІКТ для формалізації технологічного 

відставання в умовах впливу неоднорідного потоку інновацій. 
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5. Розробити математичну модель процесу інфляції знань для формалізації 

явища інфляції знань в умовах скорочення життєвого циклу ІКТ. 

6. На основі запропонованих концепцій та моделей, розробити метод 

підвищення ефективності управління життєвим циклом ІКТ для 

зменшення технологічного розриву між об’єктами впровадження ІКТ.  

Об’єктом дослідження є процес управління життєвим циклом  ІКТ в 

умовах неоднорідного впровадження інновацій. 

 Предметом дослідження є моделі та методи управління життєвим циклом 

ІКТ. 

Методи дослідження: методи математичного аналізу, теорії динамічних 

систем, теорії інформації, синергетики, теорії інформації, диференціального та 

інтегрального числення,  аналізу даних, системного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Вперше розроблено математичну модель технологічного розриву між 

двома об'єктами впровадження ІКТ на основі нелінійного 

диференціального рівняння еволюції системи, яка функціонує в умовах 

обмежених ресурсів, що дає можливість формалізувати технологічний 

розрив між такими об’єктами в умовах впливу неоднорідних потоків 

інновацій. 

2. Вперше розроблено математичну модель інфляції практичних знань в 

галузі ІКТ, яка враховує зв’язок між темпами розвитку технологій та 

накопиченням знань як нелінійного процесу та надає можливість 

формалізувати явище інфляції знань в умовах скорочення життєвого 

циклу ІКТ. 

3. Набула подальшого розвитку модель прийняття рішень щодо управління 

життєвим циклом ІКТ на основі емпіричної моделі Gartner Hype Cycle 

завдяки врахуванню процесів ентропійно-інформаційного обміну в ІКТ, 

що дозволило зменшити рівень невизначеності при впровадженні ІКТ. 
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4. Набула подальшого розвитку модель життєвого циклу ІКТ, яка враховує 

залежність між темпом розвитку технологій та потенціалом інновації, що 

надає можливість аналітично досліджувати еволюцію технології за умов 

впливу неоднорідної послідовності інновацій. 

Практична цінність одержаних результатів: 

1. Розроблено модель технологічного відставання, яка надає можливість 

проводити якісний та кількісний порівняльний аналіз розвитку двох 

об'єктів  впровадження ІКТ для вибору оптимальної стратегії управління, 

що забезпечує скорочення рівня відставання між такими об’єктами в 

умовах  неоднорідного впливу   інновацій. 

2. На основі аналізу ентропійно-інформаційного обміну, який має місце в 

результаті дії інноваційного впливу на технологію, запропоновано 

інтерпретацію стадій емпіричної кривої Gartner, яка надає можливість 

сформулювати перелік рекомендацій із зменшення невизначеності в 

момент виходу нової ІТ та ІКТ на ринок.  

3. Розроблена математична модель інфляції знань надає можливість 

формалізувати та теоретично обґрунтувати важливий аспект економіки 

знань - Life Long Learning (навчання впродовж життя), як необхідну 

умову конкурентоздатності сучасної людини. На основі розробленої 

моделі запропоновано рекомендації щодо зменшення інфляції знань, а 

отже і прискорення впровадження ІКТ. 

4. Розроблено метод кількісного оцінювання технологічного розриву на 

основі методу головних компонент, що надає можливість 

автоматизувати процес оцінювання величини розриву між об’єктами 

впровадження ІКТ.  

5. Розроблено метод формування оптимального сигналу управління для 

об’єктів впровадження ІКТ, який надає можливість зменшити 

технологічний розрив на 10% стосовно прогнозованих значень 

технологічного розриву.    
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6. Розроблено прототип інформаційної системи з управління життєвим 

циклом ІКТ, який є основою для розроблення повнофункціонального 

програмного забезпечення та може використовуватися суб’єктами 

господарювання для побудови комплексної системи управління 

життєдіяльністю. 

Реалізація результатів роботи. Результати дисертації використано в роботі 

КП «Київський Освітній Хаб» (акт впровадження), Громадського Об’єднання 

«Асоціація Інноваційної та цифрової освіти» (акт впровадження), 

консалтингової компанії «EnC» (ТОВ «АТМ БІЗНЕС РІШЕНЬ») (акт 

впровадження) та впроваджено в навчальний процес факультету інформаційних 

технологій і систем Черкаського державного технологічного університету (акт 

впровадження). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою, в якій відображено особистий авторський підхід та 

персонально отримані теоретичні та практичні результати відповідно до теми 

напряму дослідження. В роботах, які опубліковані та відображають основний 

зміст, та опубліковані у співавторстві, автору дисертації безпосередньо належать 

напрацювання стосовно: дослідження розвитку та становлення ІКТ [26, 27, 31], 

розроблення математичної моделі впливу інновацій на відкриту технічну 

систему [99], пошук нових підходів для синтезу рекомендацій стосовно 

ефективного управління впровадженням ІКТ [41, 81, 129], розроблення 

математичної моделі інфляції знань [114], дослідження явища технологічного 

відставання та розроблення відповідної моделі [102, 103, 104]. З робіт, що 

опубліковані у співавторстві, у роботі використано виключно результати, 

отримані особисто здобувачем. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

оприлюднені та  обговорені на науково-технічних конференціях: IEEE XXXIII 

International Scientific Conference «Electronics and Nanotechnology (ELNANO)» 

(Київ, 2013); Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні 



24 
 

інформаційно-телекомунікаційні технології» (Київ, 2015); V Міжнар. науково-

практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» 

(Київ, 2016);  International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, 

Telecommunications, and Computer Science TCSET’2018” (Львів, 2018); ХXVІІІ 

міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2020). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 15 друкованих 

працях, у тому числі: у 8 статтях у фахових виданнях України, 1 статті в 

періодичному фаховому закордонному виданні, 1 стаття в інших виданнях, а 

також в матеріалах 5 міжнародних науково-технічних конференцій. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

оприлюднені та  обговорені на науково-технічних конференціях: IEEE XXXIII 

International Scientific Conference «Electronics and Nanotechnology (ELNANO)» 

(Київ, 2013); Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні 

інформаційно-телекомунікаційні технології» (Київ, 2015); V Міжнар. науково-

практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» 

(Київ, 2016);  International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, 

Telecommunications, and Computer Science TCSET’2018” (Львів, 2018); ХXVІІІ 

міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2020). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, змісту, 

переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, загальних висновків, 

додатків, списку використаних джерел та має 150 сторінок основного тексту, 36 

рисунків, 26 таблиць, 18 сторінок додатків. Список використаних джерел містить 

139 найменувань і займає 12 сторінок. Загальний обсяг дисертаційної роботи – 

168 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІКТ 

 

Важливим аспектом дослідження розвитку технології є аналіз умов, 

зовнішніх та внутрішніх чинників, які визначають темпи і напрям 

технологічного розвитку. В першому розділі приділено увагу дослідженню 

рушійних сил розвитку інформаційно-комунікативних технологій, визначенню 

основних закономірностей еволюційного процесу, аналізу взаємозв’язку між 

технологічним, соціальним та економічним розвитком, опису ризиків цифрових 

технологій, узагальненню поняття «життєвий цикл», визначенню сутності 

управління інфокомунікаційною технологією. 

 

1.1 Дослідження історичного розвитку  ІКТ 

 

Інформаційні та комунікаційні технології існують з часів, коли людство 

осягнуло потребу збереження та передавання інформації. Здатність передавати 

досвід, елементи власної культури та знань із покоління в покоління 

визначальним чином вплинули на еволюцію людства. Історія розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) через багатогранність та 

значимість обумовлює необхідність вивчати питання еволюції в декількох 

вимірах: технічному, соціальному, економічному, а в деяких ситуаціях навіть у 

військовому та політичному.  Вочевидь, часові рамки аналізу мають охоплювати 

період від появи перших наскельних написів та першої примітивної писемності 

до сучасних ІКТ систем. Підкреслено, що окремо можна виділити  засоби та 

технології створення та збереження інформації (знаки, символи, зображення, 

тексти, повідомлення, сигнали, біти, пакети), носії (скеля, дерево, папірус, папір, 

вініл, магнітна стрічка, інтегральні мікросхеми) та технології передавання (весь 

діапазон засобів від голубиної пошти до повідомлення у соціальній мережі). 

В табл.1.1. наведено ключові етапи становлення ІКТ систем [1-3].  
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   Таблиця 1.1   

Основні етапи становлення сучасних ІКТ 

Час Технологія 

VI тис до н.е.- I тис до н.е. піктографи, петрогліфи, ієрогліфи, писемність, 

поява перших абеток 
1445 р. Поява технології книговидавництва в Європі, 

1491 р. поява друкарні Степана Дробана у Львові 
1792 р. Семафорний телеграф 

1839 р. Електричний телеграф 

1860 р. Перший прототип телефону 

1871 р. Електромагнітний телефон 

1878 р. Передача перших радіосигналів 

1900 р. Радіопередача голосу   

1925 р. Демонстрація першого телевізору 

1928 р. Зародження ефірного телебачення 

1936 р. Початок створення теорії комп’ютера 

1945 р Перша багатоцільова обчислювальна машина 

1947 р. Винахід транзистора 

1957 р. Запуск першого штучного супутника Землі 

1960 р. Перші супутники зв’язку 

1960 -ті р Перша автономна система телефонного зв’язку 

1969 р. Перша мережа зв’язку з комутацією пакетів 

1971 р. Перший електронний лист 

1970- ті Поява інтегральних схем, поява мікропроцесорів 

1979 р. Перший стільникова телефонна мережа 

1987 р. Прийняття стандарту GSM 

1990 р. Поява WWW  (World Wide Web) 

1991 р. Перший комерційний дзвінок в стандарті GSM 

1998 р. Розроблено безпровідний протокол WiFi 

1999 р. Стандартизовано 3G (ITU) 

2010 р. Стандартизовано 4G (ITU) 

2018 р. Стандартизовано 5G (ITU) 

2020 р. Запуск супутникової платформи StarLink 

 

Для подальшого аналізу важливе розуміння, в яких соціально-економічних 

умовах відбувається становлення інфокомунікаційних технологій, і як зовнішнє 

середовище визначає їх розвиток [4]. Існує багато узагальнених концепцій 

розвитку технологій, науки та суспільства. Можна виділити позиції 

технологічних детерміністів Тоффлера та Белла [5, 6], які з позицій того, що 
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«техніка та масштабні технічні та технологічні зсуви призводять до зміни типу 

суспільства та типу культури», виділяють три основні фази (хвилі) розвитку 

людства – доіндустральне (первісне аграрне), індустріальне (XVII – сер XX ст.) 

та постіндустріальне (сер ХХ ст. – наш час) суспільство. Прихильники теорії 

суспільно-економічних формацій вважають, що «причиною переходу між 

стадіями еволюції є накопичена невідповідність між виробничими силами та 

типом виробничих відносин» та виділяють п’ять етапів: первісно-суспільний, 

рабовласницький, феодальний, капіталістичний, соціалістичний [7]. 

Послідовним критиком зазначеної концепції був відомий австрійський економіст 

Й.Шумпетер, який розвинув теорію «довгих хвиль» російського економіста 

Кондратьєва [8, 9], ввів поняття «економічний цикл» і вбачав рухомою силою 

економічного росту та фазових переходів в соціально-культурних відносинах 

впровадження інновацій. За Шумпетером-Кондратьєвим виділяють 5 

макрохвиль технологічного прогресу рис.1.1  

 

 

Рисунок 1.1 Довгі хвилі Кондратьєва [9] 

Кондратьєв та Шумпетер визначають пріоритетні технології в кожному 

періоді, які спричиняли інноваційний вплив на розвиток світової економіки. 

Важливим є той факт, що тривалість кожного наступного «економічного циклу» 
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скорочується – час трансформації нового знання в прикладну площину стає все 

меншим, зокрема за допомогою ІКТ. 

 Останнім часом більшого визнання здобула концепція індустріальних 

революцій [10]. На рис. 1.2 представлено часові рамки та зміст кожної революції. 

Індустріальна революція – умовне позначення докорінних якісних змін засобів 

виробництва – перехід на новий рівень організації соціально-економічного 

устрою.  

Початок першої революцій припадає на епоху Просвітництва, на епоху 

пізнього Відродження (початок Нового Часу), коли людство почало швидкими 

темпами поповнювати свій науковий багаж про устрій Всесвіту. Саме тоді 

починає зароджуватись віра в людський розум, в здатність розуму вирішити 

будь-яку задачу. Детермінізм Лапласа [11], віра в «світле майбутнє» Декарта, 

Канта, Гегеля [12, 13] - елементи науково-філософського простору, який 

синтезував все нові і нові відкриття, спрямовував їх на допомогу людству.  

  

Рисунок 1.2. Індустріальні революції. 

Технології зв’язку, збереження та реєстрації інформації відіграли провідну 

роль у науково-технічному прогресі. В період другої промислової революції 

зростання економічної діяльності, розвиток промисловості, ускладнення 
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виробничих та соціальних процесів формує потребу в передаванні інформації, 

обміні знаннями, практиками, методиками тощо. Так, на поч. ХХ ст. радіо 

перетворилось з об’єкта дослідження в потужний інструмент для військової, 

соціальної та економічної складової. Важливо те, що тоді з небаченою 

швидкістю відбувалось поширення знань, що спричинило розвиток науки та 

технологій. Вернадський вказує на рушійну силу науки та знань, зазначає, що 

«наука перетворюється на потужну геологічну силу» [14]. Посилилась 

кооперація між науковими школами, між наукою та виробництвом, це так само 

обумовило прискорений розвиток новітніх засобів виробництва. В результаті 

засоби виробництва ставали не тільки більш ефективними, а й більш складними. 

Складні системи вимагали систем управління з «більшою різноманітністю» (У. 

Ешбі, [15]), це спричинило активний розвиток теорії систем та кібернетики. В 

середині ХХ ст. роботи Вінера [16] - кібернетика, Неймана [17] – теорія 

автоматів, Тьюринга [18] – штучний інтелект, Шеннона [19]– теорія інформації 

спричиняють переворот у розумінні того, що таке «машина». В своїй роботі  

Вінер влучно підкреслює «на всіх ступенях розвитку техніки з часів Дедала і 

Герона Александрійського людей цікавила можливість створення машин, що 

наслідують живий організм. Це прагнення до створення та вивчення автоматів 

завжди виражалося мовою наявної тоді техніки» [20]. Успіхи у фізиці, хімії та 

матеріалознавстві разом із значними досягненнями в кібернетиці та інформатиці 

призвели до появи перших комп’ютерних систем, сфера застосування яких 

стрімко розширювалась. Комп’ютери стали не лише «підсилювачами 

інтелектуальних здібностей» людини (У. Ешбі [15]), але й поступово почали 

перебирати на себе функції, які традиційно були властиві виключно людині.  

Багато філософів [21, 22, 23] цей період вважають початком занепаду епохи 

модерну – ейфорійний переможний настрій спричинений підкоренням атому, 

запуском людини в космос, подоланням смертельних хвороб, поступово 

доповнюється побоюванням за своє майбутнє, яке на фоні двох світових воєн та 

низки техногенних катастроф вказало на необхідність переосмислення свого 
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відношення до природи та до людини (Постмодерн). Інформаційні технології 

надали можливість моделювати, експеримент фізичний доповнився 

експериментом комп’ютерним, обчислювальні машини та системи зв’язку 

надали змогу розширити горизонти досліджень від геному та елементарних 

частинок до вивчення космосу, допустили можливість з обмеженою точністю 

моделювати майбутнє. Саме в цей час має місце відрив дослідника від об’єкту, 

Ханін та Поляков [24] вказують, що «поява ІКТ деформувала інформаційні 

практики, порушивши єдність і гармонію між процесами обробки і застосування 

даних, які складалися століттями». 

Початок третьої індустріальної революції пов’язують із появою 

інтегральних мікросхем. Перші обчислювальні машини – абаки (рахівниці) та 

арифмометри відомі з античних часів (Антікітерський механізм), в 

Середньовіччі це механічні машини Паскаля та Лейбніца, початок 40-х рр. ХХ 

ст. – електричні обчислювальні машини, які працювали на електромеханічних 

реле та вакуумних електронних лампах. Винахід біполярного транзистора 

(Шоклі, Бардін, Браттейн, 1947 р) кардинальним чином змінив схемотехніку – 

розмір електронних пристроїв ставав дедалі меншим, швидкодія – зростала.  

Рисунок 1.3. Графічна інтерпретація емпіричного закону Мура 
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Пошук компромісу між розмірами та ефективністю триває по сьогодні - на 

рис.1.3 зображено графічну інтерпретацію емпіричного закону Мура [25], 

відповідно до якого кількість транзисторів на одиницю площі підкладки 

інтегральної схеми збільшується вдвічі кожні два роки. З ростом продуктивності 

обчислювальних засобів збільшується сфера застосування інформаційних 

технологій, зокрема, перехід від аналогових до цифрових систем зв’язку, поява 

стільникових та супутникових систем зв’язку, активний розвиток засобів 

телебачення, розвиток систем автоматичного проектування, набувають 

подальшого розвитку системи автоматизації, керування тощо. Експоненціальний 

характер зростання обчислювальної потужності обумовлює зокрема й стрімке 

зростання показників ІКТ, наприклад, безпровідних технологій зв’язку (рис.1.4) 

[27-30] 

 

 

 

Рисунок 1.4. Еволюція стандартів зв’язку 3GPP [27 - 30]. 
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У такий спосіб за відносно короткий проміжок часу для людства відкрились 

нові якісні можливості втілені у новому інструменті виробництва та 

дослідження. З часом засоби ІКТ починають персоналізуватись, тобто 

максимально відповідати вимогам споживача. Поява персональної електронної 

обчислювальної машини (ПЕОМ) є визначним етапом розвитку ІКТ - 

комп’ютери перестали бути прерогативою підприємств та наукових закладів. 

Потреба в обміні інформацією між комп’ютерами призвела до появи мережевих 

технологій, наприклад, ARPANET, [29]. Появу інформаційної мережі 

планетарного масштабу (Інтернет) передбачив ще Вернадський. Інтернет 

докорінним образом змінив засоби виробництва – акцент почав зміщуватись в 

нематеріальне виробництво. Інформатизація призвела до глобалізації світової 

економіки, зменшення впливу держави на економічні процеси. Сучасне 

суспільство характеризують як постіндустріальне, інформаційне, тим самим 

акцентують увагу на формування нового простору/глобального інтер’єру в 

якому живе сучасна людина.     

Четверту індустріальну революцію пов’язують із широким впровадженням 

кіберфізичних систем [30, 31, 32]. Основною рисою останньої є трансформація 

технологічного оточення з метою максимально персоніфікувати товарну 

пропозицію кінцевому споживачу. Тобто, технології інтернету речей, 

автопілотовані механізми (промислові лінії, логістичні процеси, транспортні 

засоби тощо), системи прогнозування, квазіштучний інтелект та ін. формують 

нове середовище, в якому потреби людини перетворюються на суб’єкт, і 

самоціль людства принципово зводиться до споживання. Це явище має 

загрозливий характер. Саме тому роль ІКТ сьогодні не можна зменшити 

виключно до технічних та/або інженерних аспектів, а навпаки розроблення, 

впровадження, експлуатація та управління життєвим циклом ІКТ має в своїй 

основі тримати в фокусі більш широкий спектр питань. 
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1.2 Аналіз еволюції ІКТ на основі загальних законів розвитку 

 

Будь-яка технологія, в тому числі ІКТ, є результатом антропогенної 

діяльності. Узагальнено рушійною силою будь-якого процесу є наявне 

протиріччя між суб’єктивним сприйняттям (людиною) та об’єктивною 

реальністю (світ). Іншими словами людина постійно пізнає світ, доповнює свою 

картину реальності і одним із критеріїв істинності цієї діяльності є практика.   

Суб’єктивна картина одного індивідууму є обмеженою і не несе відповіді на 

більшість питань щодо навколишнього світу, саме тому виникає потреба в 

кооперації (або когерентній діяльності) та інформаційному обміні не лише в 

межах одного покоління, але й в межах різних поколінь (традиційність поглядів, 

передача знань, досвіду). Тому базовою потребою впровадження ІКТ є потреба 

в засобах комунікації як інструменті когерентної діяльності, зокрема 

здатності передавати в історичній перспективі знання, досвід, інформацію, і, за 

суттю, інформаційні технології стають базовим інструментом виживання.  

В сучасному світі набуває поширення концепція sharing economy [33] 

(сумісної економіки, тобто коли сервіс, предмет використовують одночасно), яка 

є прикладом когерентної діяльності, і яка набула значного розвитку саме завдяки 

поширенню ІКТ сервісів (Airbnb, Uber). Автоматизовані системи управління 

підприємством, системи спільної розробки програмного забезпечення, 

електронні петиції, системи електронного голосування невичерпний перелік 

прикладів sharing economy.  

Експоненціальне зростання обсягів даних [34] відповідним чином 

масштабує мережі та складність систем управління мережами. Тому набувають 

поширення системи оброблення даних з використанням елементів штучного 

інтелекту, машинного навчання тощо. Роль людини зведено до «навчання» таких 

систем з метою отримати порівняну з «людською» точність поведінки 

(прогнозування, прийняття рішень, розпізнавання образів, тощо) [35]. Так, 

наприклад, системи розпізнавання мови на травень 2020 року практично досягли 
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точності, яка властива звичайній людині (word error rate (відсоток некоректно 

розпізнаних слів) < 4.9% [36]). Наступним кроком може бути створення 

універсального перекладача, який буде працювати в режимі реального часу.  

Проаналізовано еволюцію ІКТ через призму загальних законів діалектики, 

в основі якої – діалектична взаємодія: 

Закон єдності та боротьби протилежностей описує природу взаємодії між 

об’єктами. Для ІКТ такими об’єктами можуть бути технологія та 

сервіси/послуги/можливості, які вона може надавати/реалізовувати. Ці два 

об’єкти є нерозривними і обумовлюють існування один одного. Розвиток 

технології спричинює розвиток нових сервісів, зі свого боку розвиток сервісів, 

як вирішення проблеми або задоволення потреби, вимагає постійного оновлення 

технології. Основними рисами взаємодії технології та сервісу є: неперервність, 

взаємозалежність,  незавершеність дії (завжди існує, так званий, «зазор» (англ. – 

gap), який має двополюсний характер: з однієї сторони – це наявний 

нереалізований потенціал технології, з іншої – також нереалізований потенціал 

сервісу через відсутність відповідної технології). 

Внутрішня взаємодія у межах однієї технології характеризує відношення 

окремих елементів/підсистем, які вступають в протиріччя. Яскравим прикладом 

є взаємодія програмного і апаратного забезпечення (Software SW, Hardware HW) 

– коли поява нової апаратної платформи надає змогу реалізувати новий 

програмний продукт, так само за умови недостатньої продуктивності поява 

нового програмного забезпечення спонукає до удосконалення апаратної частини. 

Закон єдності і боротьби протилежностей можна трактувати також як умову 

перебування системи в стані нерівновагі, яка є джерелом розвитку. Це 

обумовлює незворотну, спрямовану, закономірну зміну як окремих складників 

так і в цілому ІКТ. Ці властивості (незворотність, спрямованість, закономірність) 

визначають сутність розвитку технології.  

Закон заперечення заперечення задає динаміку і віддзеркалює процес 

збереження певних (обраних) характеристик і параметрів «старої» технології, які 
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в сукупності з новою інформацією, новими напрацюваннями синтезують «нову» 

технологію. Тим самим забезпечено технологічну спадкоємність, а отже 

технологія не виникає самостійно, а є певним продовженням технології, яка вже 

існує. Наочним прикладом є еволюція безпровідних технологій зв’язку – кожна 

наступна технологія містить в собі найкращі характеристики попередньої 

(рис.1.4). 

Закон взаємного переходу кількісних змін в якісні описує процес 

переходу від однієї якості до іншої, спричинений зміною певних параметрів 

технології. Так, наприклад, збільшення кількості транзисторів на одиницю площі 

інтегральної схеми надає нових обчислювальних можливостей для процесорів, 

зміна ширини пропускання каналу зв’язку призводить до збільшення пропускної 

здатності і починаючи з певних значень канал зв’язку може передавати голосову 

інформацію, відеоінформацію тощо. Важливою категорією в розумінні закону 

взаємного переходу кількісних змін у якісні є «стрибок». Стрибок є формою 

фазового переходу, який імплементує в процес розвитку дискретність в часі, 

тобто стрибок є «переломом у розвитку, переривом неперервності. Фазовий 

перехід у розвитку рівнозначний появі нового стану існуючого внаслідок 

суперечливого взаємозв'язку кількості і якості, який підноситься до рівня 

істотного, необхідного і загального зв'язку » [37]. 

Зазначені закони описують розвиток не лише технології, але й будь-якої 

системи на концептуальному рівні.  

Важливою особливістю розвитку ІКТ є той факт, що інформаційні 

технології є результатом антропогенної діяльності. В інтер’єрі інформаційного 

суспільства технології є не лише об’єктом, але й засобом та інструментом 

досліджень. Така ситуація призводить до прискореного розвитку інформаційних 

технологій, наявність такого позитивного зворотного зв’язку обумовлює 

степеневий (експоненціальний) розвиток ІКТ. Для підкреслення стрімкості та 

значущості технологічного розвитку окремими групами дослідників введено 

поняття «технологічної сингулярності», яка визначає певний момент часу в 
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майбутньому, коли швидкість технічного прогресу перестане бути досяжною для 

людського розуміння [38]. Експоненціальний характер проявляє себе в двох 

аспектах: по-перше, скорочується час між фазами технологічних змін (зокрема 

це випливає з аналізу циклів Кондратьєва та інноваційних хвиль Шумпетера), 

по-друге, зростає ступінь впливу кожної наступної інновації.  

 

1.3  Дослідження впливу ІКТ на економічне та соціальне середовище. 

 

1.3.1 Аналіз впливу ІКТ на економічні показники 

 

Як було зазначено вище, ІКТ є результатом та інструментом людської 

діяльності, і в умовах інформаційного суспільства влив ІКТ набуває 

надзвичайного впливу на традиційні сфери життя. Важливою проблемою, яка 

потребує більш глибинного аналізу є питання «що є наслідком, а що причиною», 

тобто технологія змінює світ, чи світ змінює технології. З часів першої 

індустріальної революції панує думка щодо первинності технологій – «зсуви в 

технології – єдине і найважливіше джерело змін в суспільстві» (Белл, [6]). 

Критики такого підходу по суті не піддають сумніву визначальну роль 

технології, проте акцентують свою увагу на небезпеці, яку несе в собі 

абсолютизація ролі техніки та технології  для сучасного світу (антитехніцизм) 

[39]. Так дискурс щодо впливу технології змістився не в сторону пошуку 

першопричини, а в сторону оцінювання потенційних викликів. Можна 

стверджувати, що сучасні ІКТ глибоко проникли у соціальний вимір людини і 

саме технології формують нову модель устрою.  

В останній час набуває все більшого значення «нова економіка», або 

економіка знань [40, 41], заснована на досягненнях ІКТ. Як економіку знань «слід 

розуміти сукупний інтелект, кваліфікацію й винахідливість співробітників, 

сучасні інструменти, свободу творчості, миттєву реакцію на виникаючі тенденції 

і культуру постійного вдосконалення» [42]. 



37 
 

Залежність конкурентоздатності економіки від рівня розвитку 

інформаційного суспільства для 154 країн світу наведено на рис.1.51 [43, 44]  

Рисунок 1.5. Залежність конкурентоздатності економіки від рівня розвитку 

інформаційного суспільства 

 

Наразі триває дискусія щодо кореляційних зв’язків розвитку інформаційних 

технологій та економічного розвитку [45]: з одного боку рушієм формування 

нової економіки – економіки знань є  розвиток ІКТ, з іншого більш розвинені 

країни мають більше можливостей по інвестуванню у розвиток ІКТ в порівнянні 

з країнами, які розвиваються.   

Вплив на конкурентоздатність економік доцільно описати через поняття 

інновації, як носія нової інформації. Конкурентна здатність виникає в момент 

 
1 Виконані відповідні розрахунки та проведена візуалізація отриманих даних. Кожна точка на графіку відповідає положенню окремої 

країни в системі координат «Рівень конкурентоздатності економіки [ ] - Рівень розвитку ІКТ [ ] ». Відповідні індекси були нормовані від 1 до 
10. Обчислено коефіцієнт кореляції r за співвідношенням: 
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де N – загальна кількість країн, що аналізують, Хі – нормоване значення показника «Рівень розвитку інформаційного суспільства» для 

і-тої країни, Yi – нормоване значення показника «Рівень конкурентоздатності економіки» для і-тої країни. 

Коефіцієнт кореляції становить 0,85, що свідчить про високу взаємозалежність конкурентоздатності економіки та рівня розвитку 
інформаційного суспільства 
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впровадження інновації, тому критичними стають питання часу та ефективності 

імплементації інноваційних рішень в систему. Таким способом ІКТ відграє 

подвійну роль. З однієї сторони ІКТ створює основу для поширення інформації: 

платформу можливостей, платформу спілкування і залучення все більшої 

кількості зацікавлених учасників. З іншого боку ІКТ сама по собі, будучи 

інноваційним продуктом, який стрімко оновлюється, за умов грамотного 

застосування  зможе вивести на новий якісний рівень процеси і технології, тим 

самим надавши нових конкурентних переваг. Як похідну від зазначеної 

залежності можна навести кореляційну криву залежності внутрішнього валового 

продукту (ВВП) на душу населення [46] та індексу розвитку ІКТ [43], рис.1.6 (а). 

Вочевидь, можна однозначно стверджувати лише про наявність суттєвого 

взаємозв’язку між ВВП та ІКТ, адже країни з високим показником ВВП на 

одиницю населення мають більше можливостей для впровадження сучасних 

технологій.  

На рис.1.6 (б) представлено взаємозв’язок між рівнем розвитку людини [47] 

та рівнем розвитку ІКТ.   

 

 
 

а) б) 

Рисунок 1.6 Залежність показників ВВП на душу населення (а) та індексу 

розвитку людини (б) від рівня розвитку ІКТ 
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1.3.2 Аналіз впливу ІКТ на соціальне середовище 

 

Соціальні відносини зазнали суттєвих змін в останні десятиліття через 

посилення глобалізаційних процесів і їх доцільно розглядати з позиції 

становлення інформаційного суспільства та дотичних процесів. Відомому 

соціологу Д. Беллу (який сформував теорію постіндустріального суспільства) 

належить вираз  – «революція в організації та обробці інформації та знань, в якій 

центральну роль відведено комп’ютеру, розвивається в контексті того, що я 

назвав постіндустріальним суспільством» [6]. Тобто Белл вбачав становлення 

інформаційного суспільства як закономірний подальший розвиток 

постіндустріального суспільства. Так, Джеймс Мартін вважає, що інформаційне 

суспільство це «розвинуте постіндустріальне» [48]. При цьому Мартін 

підкреслює думку щодо того, що саме комунікація є «ключовим елементом» 

такого суспільства       

     Основним маркерами інформаційного суспільства в контексті соціальних 

відносин є: 

- зміщення акцентів виробництва у бік нематеріальної праці (інтелектуальна 

праця, знання, тексти, символи, сфера послуг); 

- зростання ролі інформації, знань в житті соціуму; 

- зростання кількості людей, зайнятих у сферах створення і поширення 

інформації; 

- створення уніфікованого інформаційного простору, що забезпечує 

ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових 

інформаційних ресурсів і задоволення їх потреб в інформаційних 

продуктах і послугах; 

- розвиток електронної економіки, електронних урядів, електронних ринків. 

Іншим важливим показником є той факт, що основна «вісь» спілкування 

людини змінює свій напрям зі звичних «людина-людина», «людина-природа» на 

«людина-інформація», «людина-машина».  
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Така ситуація створює певний простір навколо людини, в якому 

безперервний потік інформації формує віртуальну реальність. Має місце 

соціальна трансформація, яка ставить за мету адаптацію людини в нові умови, в 

яких співіснує віртуальне та реальне. В умовах інформаційного суспільства 

поступово віртуалізують багато звичних для людини процесів таких, наприклад, 

як навчання, придбання речей, спілкування, взаємодія з державою тощо. 

Вочевидь, легкий доступ до будь-якої інформації та фактично доступ до 

будь-якого об’єкту цього простору надає нові можливості для розвитку окремого 

індивідууму. 

Проте в такому вимірі людина стає образом/суб’єктом. І це створює умови 

для розвитку нових засобів впливу. Термін «інформаційна війна» вже перестав 

бути предметом дискусій та наукових конференцій. Створена навколо людини 

інформаційна оболонка, на жаль, є керованою. Як приклад можна навести 

результати незалежних розслідувають, які доводять принципову можливість 

застосуванням інформаційних технологій, через вплив, визначати результати 

виборів в країні [49].  

Іншим аспектом взаємодії людини та цифрової технології є питання 

забезпечення захисту персональних даних. Вище було зазначено, що загальний 

технологічний тренд в руслі Індустрії 4.0 перш за все ставить за мету створення 

засобів створення та доставки до споживача персоналізованої товарної 

пропозиції. Відповідно, для створення такої пропозиції необхідно досконально 

вивчити патерни/риси поведінки споживача (наприклад, на основі аналізу та 

передбачення характеру трафіку [50]). Поява таких технологій як аналіз великих 

обсягів даних, штучний інтелект, інтернет речей дають можливість з високою 

точністю передбачити потребу людини, групи людей, підприємства, країни 

тощо. Механізми захисту не завжди є досконалими, і тому персональні дані 

стають доступні, перетворюються на товар і, як наслідок, людина поступово 

втрачає особисту свободу.  
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Втрата свободи має місце не лише у віртуальному просторі, а й в реальному 

світі. Так, наприклад, серед дослідників взаємодії людини та штучного інтелекту 

постають питання щодо можливості на основі технологій аналізувати емоції. 

Дослідники [51] вважають, що штучний інтелект зможе правильно читати і 

тлумачити таку інформацію, як збільшення частоти пульсу або дихання людини, 

розширення його зіниць, зміна температури тіла та інші фізичні параметри, і за 

цими даними можна буде з великою точністю проаналізувати особливості 

поведінки. Звісно, сама технологія, спрямована на діагностування на ранніх 

стадіях хвороби Альцгеймера, проте ризик застосування в інших, не завжди 

благодійних, намірах залишається високим. «Якщо ми визнаємо потенціал 

перетворення в технологічних емпатів, ми отримаємо можливість за допомогою 

технології подолати бар'єр між емоціями і пізнанням», - стверджує Крам.  

  З іншої сторони сучасна людина не може відмовитись від переваг і 

можливостей, які надають інформаційні та цифрові технології, а отже виникає 

питання як розмежувати задоволення потреб та персональну безпеку. Так 

виникає певне протиріччя між необхідністю користуватись технологією та 

безпекою (інстинктом, який допоміг людині вижити). Отримано протиріччя 

(єдність та боротьбу протилежностей (взаємообумовлених), яке, як вже було 

зазначено, є джерелом розвитку. Так, наприклад, після скандалу з Cambridge 

Analytics [49] компанія Facebook витратить суттєві кошти на вдосконалення 

системи захисту та протидії від інформаційного втручання, уряди країн 

приймуть відповідні законодавчі акти щодо дотримання захисту персональних 

даних. Тобто обидві системи певним чином еволюціонують. 

Наслідком прискореного впровадження ІКТ також є явище інфляції знань, 

яке полягає в необхідності постійного оновлення практичних навичок та вмінь, 

особливо в цифровій сфері діяльності. Невідповідність знань сучасним засобам 

виробництва, технологіям та ін. нівелює роль та вагу відповідного спеціаліста. 

Проблематика інфляції знань детально розглянуто в розділі 4. 



42 
 

Сучасні ІКТ, безсумнівно, надають абсолютно нових можливостей для 

вирішення нагальних проблем від дистанційного навчання в будь-якому 

університеті світу до діагностування хвороб на ранніх стадіях. «Нові технології» 

стають синонімом словосполучення «нові можливості». В соціальному дискурсі 

в технологічному контексті постає завдання рівного доступу до технологій для 

всіх, тобто нівелювання технологічного розриву, який провокує соціальний 

розрив. В третьому розділі питання технологічного розриву буде детально 

проаналізовано. 

 

1.3.3 Аналіз парадоксу Солоу 

 

Дослідження впливу ІТ та ІКТ на соціальне та економічне середовище 

потребує опису виявленого ще в середині 80-их рр. 20 ст. протиріччя, яке полягає 

у відсутності кореляції між інвестиціями в ІТ та очікуваним підвищенням 

ефективності та повернення відповідних капіталовкладень. На цей факт звернув 

увагу Р. Солоу – «ми бачимо комп’ютерну еру скрізь, крім статистики 

продуктивності» [52]. Подальший статистичний аналіз, який виконав Страссман 

підтвердив цю тезу [53]. Даний парадокс актуалізував питання не лише 

вимірювання ефективності впровадження ІТ рішень, а й поставив питання що 

саме необхідно зробити, щоб, вочевидь, потужний потенціал закладений в ІТ 

наочно підвищував продуктивність та ефективність бізнес процесів. Парадоксу 

Солоу, його критиці та розробці відповідних методик присвячено багато праць 

[54-57], зокрема в роботі Ханіна та Полякова [24] проведено ретельний аналіз 

різних підходів як до самої оцінки парадоксу Солоу, так і запропоновані сценарії 

його подолання.  

В контексті наявної проблеми (парадоксу Солоу) важливо акцентувати 

увагу на сутності проблеми. В основі будь-якої діяльності є процеси пов’язані з 

конкретними фізичними явищами та об’єктами. Об’єктом в сфері ІТ є 

інформація, як відображення реальних процесів. Важливою категорією в 
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взаємодії фізичного об’єкту та інформації є сувора відповідність. Тобто, те «що» 

позначено має відповідати тому «як» позначено. Найменша невідповідність з 

часом накопичує розрив між «що» і «як». Поступово «як» набуває рис 

самостійності і починає існувати незалежно від наявності чи відсутності «що». У 

такий спосіб, наприклад, програмний продукт, який перевантажений 

абстракціями, не має конкретного зв’язку з фізичними процесами і, відповідно, 

потребує додаткових зусиль та ресурсів для адаптації та розуміння. Як правило 

такий стан справ підприємство не влаштовує і розпочинається «раллі» оновлень, 

закупівель, перебудов ІТ інфраструктури. Але існує і протилежний ефект, коли 

підприємство вважає, що для підвищення продуктивності достатньо закупити 

останню версію ІТ продукту без докорінних змін в бізнес процесах – такий 

сценарій багато дослідників [24] вважають основною причиною парадоксу – не 

можливо досягти максимальної продуктивності від впровадження ІТ рішення без 

докорінних інституціональних трансформацій самого підприємства.  

 

1.3.4 Аналіз розвитку ІКТ в Україні на основі світових інтегральних 

показників 

 

Для аналізу стану розвитку ІКТ в Україні використано інтегральний індекс 

– ICT Development Index (Індекс розвитку ІКТ) [43], який визначає позицію 

окремої країни в загальному рейтингу. На рис. 1.7 представлено динаміку зміни 

позицій України, на рис.1.8 – 

належність України до відповідних 

кластерів (детальний кластерний 

аналіз виконано в розділі 5). 

Серед основних причин такого 

стану можна припустити тривалу 

відсутність систематизації знань 

методів та підходів до управління 
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Рисунок 1.7. Зміна позицій України в 

світовому рейтингу ICT Development 

Index, [40] 
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життєвим циклом ІКТ на рівні держави (адже відповідне Міністерство 

(Міністерство цифрової трансформації) як центральний орган виконавчої влади 

відповідальний за розвиток ІКТ, було засноване лише 2019 р), що спричинило 

зростання технологічного розриву з провідними країнами з високим рівнем 

розвитку технологій. 

 

 

Рисунок 1.8. Кластеризація методом головних компонент складових інтегрального індексу 

ICT Development Index (авторська розробка).(K1; K2) – простір ознак, отриманий на основі 

методу головних компонент.  

 

Такий стан справ підвищує актуальність науково-прикладного завдання 

щодо розроблення та вдосконалення емпіричних та теоретичних методів 

управління життєвим циклом ІКТ. 
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1.4  Аналіз життєвого циклу ІКТ 

 

1.4.1 Дослідження моделі життєвого циклу 

 

Поняття «життєвий цикл» є міждисциплінарною концепцією, яка походить 

з біологічних наук як узагальнена модель формалізації всіх етапів розвитку, 

становлення та занепаду організмів. Проте модель життєвого циклу адекватно 

описує послідовність стадій розвитку систем та об’єктів небіологічного 

походження. Умовне перенесення змісту поняття на небіологічні об’єкти та 

процеси (соціальні, технологічні, економічні, культурні, наукові) відбулось ще в 

ХІХ ст. [58]. Різноманітність та сутність небіологічних об’єктів унеможливлює 

створення та запровадження єдиної уніфікованої моделі життєвого циклу, саме 

тому сьогодні на практиці використовують такі емпіричні моделі життєвого 

циклу (табл.1.2): 

Таблиця 1.2  

Порівняльний аналіз моделей життєвого циклу 

Сфера 

застосування 

Фази життєвого циклу Автори 

Системи 

загального 

застосування 

задум, розробка, виробництво, 

застосування, підтримка 

застосування, припинення 

застосування і списання 

ISO/IEC, 15288 [59] 

Комерційні 

системи 

Концепція, технічна реалізація, 

розробка, комерційна валідація і 

підготовка виробництва, 

повномасштабне виробництво, 

підтримка кінцевого продукту 

Національне товариство 

професійних інженерів 

(National Society of 

Professional Engineers, 

NSPE), [60] 

Галузь економіки, 

організація 

Виникнення, зростання, зрілість, 

занепад 

Портер, [61] 
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Знання Отримання, абстрагування, 

зростання, збереження, 

використання 

Сагумаран, [62] 

Продукт Впровадження, зростання, 

зрілість, занепад 

Левіт, [63] 

Програмне 

забезпечення 

Визначення завдання, 

проектування системи, реалізація 

системи, верифікація, тестування, 

супровід 

ISO/IEC 12207 (SDLC), 

[64] 

Технологія Розроблення, проектування,  

створення, впровадження, 

зростання, зрілість, занепад (або 

модернізація) 

Arthur D Little (ADL), [65] 

Технологія Розроблення, впровадження, 

зростання, насичення 

Нієто, [66] 

Технологія, 

продукт 

«технологічний тригер», «пік 

надмірних очікувань», 

«позбавлення від ілюзій», 

«подолання недоліків», «плато 

продуктивності» 

Gartner Hype Cycle, [67] 

 

Як видно з таблиці, основна відмінність моделей полягає у визначенні 

початкової фази – риторичним залишається питання - яку подію вважати за 

початок життєвого циклу: впровадження технології чи появу самої ідеї. В цій 

роботі, як модель використано модель життєвого циклу Arthur D Little (ADL), як 

найбільш уніфікованої та узагальненої для застосування в аналізі технологій, 

крім того модель ADL передбачає дослідження етапів  статистичними методами 

та має зручну для дослідження математичну модель (S-крива) [65]. 
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1.4.2 Логістична крива як узагальнена математична модель життєвого 

циклу 

Отже, розвиток технології узагальнено можна описати S-законом [65], який 

визначає зміну характеристик системи в умовах обмеженого ресурсу або 

опору/протидії середовища. Нехай f(t) – функція, яка характеризує рівень 

проникнення технології, P – постійна, яка визначає потенціал технології, r>0 – 

швидкість впровадження/проникнення технології, тоді швидкість зміни 

технології пропорційна поточному стану технології та остаточному потенціалу: 

                            

( )
( ) ( ) 1

d f t
f t rf t

dt P
= −

 
 
  .                                                  (1.1) 

Це відоме рівняння Ферхюльста (логістичне рівняння) [68], його класичний 

розв’язок:  

                        

,

00

0)(
fPrtef

rtPef
tf

−+
=

                                                 (1.2) 

де f0 – початкова умова (або значення рівня проникнення технології в 

початковий момент часу).

 

Рисунок 1.9. Логістична (S-подібна) крива, яка описує фази життєвого циклу 



48 
 

 

Інформаційна технологія/продукт у процесі розвитку досягає певного 

обмеження, яке відповідає максимальному технологічному потенціалу. У певний 

момент часу функціонал системи перестає відповідати потребам користувачів, а 

отже виникає попит або на нову систему, або на оновлення. Цей  процес за 

змістом формує технологічну еволюційну «стрілу часу» (Пригожин) [69] і 

призводить до незворотості технологічної еволюції в цілому. Попередні 

технології є базою для появи наступних. Це є зразком втілення діалектичного 

закону «заперечення заперечення». Тим самим можна стверджувати, що на 

макрорівні технологія діє як «система з пам’яттю» (Ніколіс) [70], тобто кожний 

наступний стаціонарний стан системи враховує попередній. Такий стан справ 

забезпечує неперервність технологічного розвитку. Також важливо підкреслити, 

що етап насичення є тимчасовим стаціонарним станом. Прикладом такої 

послідовності може бути еволюція ІКТ безпровідного зв’язку  (рис.1.10). 

 

 

 

Рисунок.1.10 Послідовність S-кривих, як приклад технологічної спадкоємності 

[71]. 
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1.5  Порівняльний аналіз методів дослідження життєвого циклу ІКТ 

 

Перед тим як перейти до моделей, які використовують для опису розвитку 

технології, доречним буде зупинитись на питанні формалізації опису технології. 

ІКТ є множина, яку складено із елементів (знання, методи, засоби, інші 

технології), які між собою взаємодіють для досягнення конкретних цілей – це 

класичне означення системи. Елементами цієї множини/системи можуть бути 

інші технології та системи і т.д. Тим самим підкреслено ієрархічність та 

вкладеність. Універсальний підхід до опису рівнів абстракцій будь-якої системи 

формалізував в свої роботах Хакен [72], який запропонував для опису систем 

використовувати трирівневий підхід: мікро-, мезо- та макро рівень. В табл. 1.3 

наведено приклади застосування трирівневого представлення для різних ІТ та 

наведені відповідні характеристики кожного рівня. 

Таблиця 1.3.  

Трирівневе представлення технологій 

Рівні 

абстракції 

Бездротовий зв’язок Програмне забезпечення 

 Елементи 

рівня 

Характеристики Елементи 

рівня 

Характеристики 

Макро Мережа 

станцій 

Пропускна 

здатність, кількість 

користувачів 

Версія, 

реліз 

Відповідність 

вимогам, швидкодія, 

масштабованість, 

періодичність 

оновлення тощо 

Мезо Блоки, 

модулі, 

обладнання 

Енергоспоживання, 

час безперебійної 

роботи, 

Модулі, 

класи,  

бібліотеки 

Взаємодія з іншими 

модулями, 

швидкодія 

Мікро Елемента 

база 

Швидкодія, обсяг 

оперативної 

пам’яті, розмір 

Функції,  

змінні, 

константи 

Обсяг пам’яті, 

кількість операцій за 

одиницю часу 
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Розглянуто дві технології різних класів (бездротовий зв'язок та програмне 

забезпечення), оскільки не менш важливим для опису технології як системи є 

поняття «структурної» та «функціональної» складності тобто «форми»  та 

«змісту». За Роджерсом [73] будь-яку технологію складено з двох компонент: 

апаратне забезпечення (форма, структура) та програмне забезпечення (функція, 

зміст, суть). Наявний діалектичний зв'язок полягає у формулюванні тези, що 

форма без змісту не забезпечує взаємодію елементів, а зміст без форми або 

структури фізично не існує. Отже, ці два поняття є діалектичними протиріччями, 

взаємодія яких визначає розвиток технології (внутрішнє діалектичне 

протиріччя).  

В контексті аналізу розвитку ІКТ, багаторівнева абстракція як опис надає 

можливість впорядкувати інформацію щодо інноваційного впливу на кожному 

рівні.  

Наприклад, перехід на виробництво процесорів за 10-нм технологією 

призведе до суттєвих змін на мікро-рівні. Так можна очікувати подальшого 

зменшення розмірів та енергоспоживання елементної бази. Поступово ці зміни 

призведуть до вдосконалення мезорівня – буде зменшено розмір, збільшено 

кількість функцій блока або модуля, будуть змінені його характеристики – 

кількість операцій в секунду тощо. І лише після впорядкування змін на мезорівні 

можна очікувати змін на макрорівні. Наразі цей приклад демонструє 

надзвичайно важливий принцип – принцип підпорядкування Хакена [72], який 

також відомий як теорема Тихонова [74].  

Суть принципу полягає в тому, щоб виділити в системі ієрархію параметрів 

порядку. Зазначена ієрархія надає можливість виконати групування 

характеристик системи за критерієм швидкості зміни в часі та виділення груп, 

які є більш швидкими або повільними по відношенню до інших груп системи. В 

нашому прикладі поява нової елементної бази є швидким процесом, а зміни на 

макрорівні є повільними.  
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Для розкриття питання щодо опису або моделювання еволюції життєвого 

циклу важливо зауважити, що еволюція (розвиток) є результатом взаємодії. Саме 

тому доречними для  опису є моделі, які враховують взаємодію елементів, 

систем, підсистем та враховують параметр часу, адже за суттю життєвий цикл це 

динамічний процес. З позицій класичного поділу методів пізнання/дослідження 

можна окреслити такі групи: 

- теоретичні методи: статистичні, методи теорії динамічних систем (теорія 

біфуркацій, теорія катастроф, популяційна динаміка, самоорганізація, 

фрактальні методи), інформаційно-ентропійні методи (принципи найменшої дії, 

принцип максимуму ентропії), теорія гри, генетичні алгоритми (в тому числі 

рівняння Прайса), теорія графів, аналіз соціальних мереж; 

- імітаційні методи: клітинні автомати, мультиагентне моделювання; 

- емпіричні методи: експертні методи (Делфі), емпіричні криві розвитку 

(крива Hype Cycle). 

Серед різноманіття теоретичних методів виділено статистичні та методи 

теорії динамічних систем. 

 

1.5.1 Статистичні методи для аналізу життєвого циклу 

 

Статистичні методи аналізу призначені для ущільнення інформації або 

даних щодо процесів, за якими спостерігають, виявлення взаємозв’язків та 

структури даних. Використанню та розвитку статистичних методів присвячена 

значна кількість праць [75-80], тому доцільно не приводити загальновідомі 

класичні викладки, а зосередитись на конкретному питанні: як статистичні 

методи аналізу даних можна застосувати для дослідження розвитку ІКТ. 

Оскільки ІКТ є багатовимірною ієрархічною відкритою системою, то, 

вочевидь, найбільш доцільним класом є багатовимірні статистичні методи, які 

акцентують увагу на дослідженні ступеню взаємозв’язку (кореляції або 

коваріації) між складовими системи, внутрішніми та зовнішніми чинниками. 
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Таблиця 1.4.  

Статистичні методи дослідження ІКТ 

Статистичний 

метод 

Застосування 

Крос-табуляція Надає можливість будувати моделі для визначення 

чинників, які спричинили вплив на зміну/динаміку 

розвитку. Перевагою БМ в цьому контексті є можливість 

формувати причино-наслідкові мережі. Логічний висновок 

в байєсівських мережах можна трактувати  з 

обчислювальної точки зору, оскільки теорія, яка лежить в 

його основі, має аксіоматичне обґрунтування, 

відпрацьоване протягом останніх десятиліть 

Дисперсійний 

аналіз 

Завдання дисперсійного аналізу полягає в тому, щоб із 

загальної варіативності ознаки виділити окремі 

варіативності: 

- варіативність, зумовлену дією кожної з 

досліджуваних незалежних змінних; 

- варіативність, зумовлену взаємодією досліджуваних 

незалежних змінних; 

- варіативність випадкову, обумовлену всіма 

неврахованими обставинами. 

Дисперсійний аналіз надає можливість знаходити відповіді 

на такі питання: як вплине на технологію  зміна окремої 

складової або складових; як позначиться на технології 

зміна ступеню взаємозв’язку між складовим. 

Коваріаційний 

аналіз  

Надає можливість провести одночасний регресійний 

аналіз, тобто оцінити залежність між однією або 

декількома незалежними або предикторними змінними 

(також званими коваріатами) і залежною змінною 

(змінними). Наприклад, можна провести порівняльний 

аналіз двох різних зразків програмного забезпечення, які 

використовували для двох апаратних платформ певної ІКТ 

системи.  В результаті застосування коваріаційного аналізу 

стає можливою оцінка не тільки програмної сумісності, а й 
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апаратної функціональності, стійкості, масштабованості 

тощо. 

Дискримінантний 

аналіз 

(discriminant 

analysis) 

Визначає приналежність об'єкта до однієї з декількох 

заданих заздалегідь груп в просторі ознак, тобто вирішує 

задачу класифікації за умови вичерпної кількості класів. 

Так, наприклад, дискримінантний аналіз досліджує 

фактори, які впливають на область застосування 

технології, на групи користувачів, на конкурентні 

технології тощо. 

Регресійний 

аналіз (regression 

analysis) 

Термінологія залежних та незалежних змінних визначає 

лише математичну залежність, а не причинно-наслідкові 

зв’язки.  Наприклад, як було вказано в розділі 1.3.1, наразі 

неможливо однозначно вказати, яка з двох змінних є 

залежною та незалежною.  

Як незалежний параметр іноді використовують час. 

Регресійний аналіз є зручним інструментом прогнозування 

розвитку/зміни системи або складових системи у випадку 

достовірної інформації щодо незмінності зв’язків між 

складовими системи і збереження узагальнених тенденцій 

системи. Проте, регресійний аналіз не дає відповіді, як 

поведе себе система у разі виникнення нелінійних 

зав’язків, появи нових чинників тощо. Основу регресійного 

аналізу складає наявність репрезентативних тенденцій.  

Кореляційний 

аналіз (correlation 

analysis) -  

Для аналізу розвитку ІКТ кореляційний аналіз, з огляду на 

простоту його застосування, можна використати для 

швидкої оцінки взаємозалежностей факторів, показників, 

тощо. Знання залежності дає можливість вирішувати 

кардинальну задачу будь-якого дослідження - можливість 

передбачити, прогнозувати розвиток ситуації за зміни 

чинника. За допомогою кореляції можна дати лише 

формальну оцінку взаємозв'язків. 

Факторний 

аналіз (factor 

analysis)  

При аналізі в один фактор об'єднують змінні, які сильно  

корелюють між собою, як наслідок відбувається 

перерозподіл дисперсії між компонентами, в результаті 

отримують максимально просту і наочну структуру 
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факторів. Редукція (зменшення) кількості змінних 

(факторів), які адекватно описують поведінку системи 

лежить в основі методу головних компонент. Зокрема 

автором даний метод був застосований в роботі [81] для 

порівняльного аналізу розвитку інформаційного 

суспільства в Україні. 

Кластерний 

аналіз (cluster 

analysis)   

Надає можливість проводити класифікацію систем, навіть 

за умови невідомих параметрів простору ознак. Для 

дослідження розвитку ІКТ, кластеризація надає 

можливість згрупувати системи, які досліджують за 

подібністю. Вважають, що за умови вибору адекватного 

критерію «різноманітності», можна отримати розбиття на 

кластери, які дадуть відповідь на питання: на які системи 

схожа/несхожа система, яку досліджують, до якого 

класу/групи/кластеру можна її віднести. Кластерний аналіз 

надає можливість визначити/задати метрику та знайти 

відстань в просторі ознак між еталонною та системою, яку 

досліджують. 

 

До переваг статистичних методів для дослідження розвитку ІКТ можна 

віднести - простоту застосування, розвинутий математичний апарат, швидкий 

пошук взаємозв’язків, визначення латентних факторів впливу, можливість 

реалізації класифікації, можливість зменшення розмірності системи, яку 

досліджують, можливість досконально проаналізувати поточний стан системи та 

її складових. 

До недоліків – прогнозування можливе для лінійних та квазілінійних 

систем, які не суттєво змінюють характер поведінки в часі, точність опису 

системи залежить від обсягу накопичених та вихідних даних. Проте головним 

обмеженням статистичних методів є констатація факту, що наявність залежності 

(наприклад, кореляційної) не дає можливості формувати висновки щодо причин, 

тому на основі спостереження статистичної залежності можливо лише 

формувати гіпотези щодо причинно-наслідкового зв’язку, які в подальшому 



55 
 

мають бути узгоджені, підтверджені та перевірені іншими методами 

дослідження. 

 

1.5.2 Методи на основі теорії динамічних систем 

 

Теорія динамічних систем займає окреме місце в теоретичних методах 

пізнання. В загальному розумінні розвиток є результатом взаємодії систем та 

підсистем, крім того, ця взаємодія має місце в певному середовищі - всі складові 

не є статичні, все має свою динаміку в часі. Саме тому зазначена теорія має 

універсальний характер і знайшла своє застосування в багатьох напрямках – 

економічних, соціальних, фізичних, технічних тощо.  

Динамічна система — узагальнена  математична абстракція, призначена для 

опису і вивчення систем, які еволюціонують з часом [82]. Базовим елементом 

теорії є математична модель динамічної системи. Нехай набір чисел 𝒙 =

{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁} в певний момент часу однозначно описує стан динамічної системи, 

різним наборам {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁} відповідають різні стани. Можна задати 

еволюційний оператор: 

𝑑𝒙𝑖

𝑑𝑡
= 𝐹𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁), 𝑖 = 1…𝑁,               (1.3) 

де x – точка евклідового простору ℝ𝑁, який називають фазовим простором, 

x – фазова точка. Системи виду (1.3), за умови незалежності правої частини від 

часу називають автономними. Якщо систему доповнити початковими умовами 

x(0)= x0, то отримаємо початкову задачу для рівняння (1.3) або задачу Коші. Її 

рішення – {x(t), t≥0} є множиною точок в просторі ℝ𝑁, яка формує фазову 

траєкторію. В фазовому просторі праві частини системи рівнянь (1.3) задають 

векторне поле швидкостей, які відповідають кожній точці  x, так що  𝑭(𝒙) =

{𝐹1(𝑥1, … , 𝑥𝑁),… , 𝐹𝑁(𝑥1, … , 𝑥𝑁)}. Фазові траєкторії та векторне поле швидкостей 

задають уявлення щодо характеру поведінки системи зі зміною часу. Множини 

фазових траєкторій, які відповідають різним початковим умовам, формують 

фазовий портрет динамічної системи. 
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Важливим доповненням до означення є класифікація динамічних систем. 

Виділяють такі класифікаційні ознаки [83]: 

- за видом еволюційного оператора F (1.1) – лінійні, нелінійні; 

- системи з неперервним та дискретним часом; 

- періодичні, неперіодичні; 

- за енергетичним критерієм – консервативні, неконсервативні, дисипативні; 

- за залежністю зовнішніх сил від часу – автономні, неавтономні; 

Важливим поняттям в рамках теорії динамічних систем є атрактор [83]. 

Атрактор визначають як множину точок у фазовому просторі, до якої прямують 

фазові траєкторії системи. Атрактори поділяють на точкові (точки рівноваги), у 

формі ліній (наприклад, граничні цикли), у вигляді поверхонь, а також у формі 

багатовмірних фрактальних структур (наприклад, дивний атрактор). Навколо 

атрактора в фазовому просторі існує так званий «басейн притягання». З точки 

зору якісного аналізу поведінки системи важливим є розуміння стійкості 

системи. 

Окремо можна виділити синергетичні системи [69, 70], для яких властива 

неоднозначна поведінка, які не еволюціонують з часом до середніх значень, а 

навпаки розвиваються завдяки притоку енергії ззовні та нелінійності внутрішніх 

процесів. До ряду важливих властивостей синергетичних систем відносять 

стохастичність, оскільки еволюція з часом синергетичних систем залежить від 

причин, які не можливо передбачити з абсолютною точністю. Ці причини можна 

врахувати, якщо ввести «сили, що флуктуюють» f(t) (які відомі), що модифікує 

рівняння (1.3) до виду: 

 

              
𝑑𝒙𝑖

𝑑𝑡
= 𝐹𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁) + 𝑓(𝑡).                    (1.4) 

 

Аналіз розвитку методами теорії динамічних систем ставить за мету 

дослідити питання еволюції системи за часом, визначити стійкість, 
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проаналізувати поведінку в особливих точках. Для кожного з цих завдань 

розроблений відповідний математичний апарат. 

Так еволюцію системи за часом, повністю описує розв’язок відповідної 

системи диференціальних рівнянь. Проте в більшості випадків для реальних 

систем пошук розв’язку є нетривіальною задачею [84], і, як правило, рішення 

визначають за допомогою чисельних методів.  

Дослідження стійкості динамічної системи зводять до аналізу стійкості за 

Ляпуновим [79]. В основі підходу два методи, які називають перший та другий. 

Перший передбачає, що «якимось» чином знаходять розв’язки системи 

диференціальних рівнянь або їх оцінки, і вже за ними аналізують стійкість. Для 

більшості задач більш ефективним є застосування другого методу Ляпунова. Він 

полягає в побудові спеціальної функції. Функція Ляпунова - скалярна функція, 

задана на фазовому просторі системи, на основі якої можна довести стійкість 

положення рівноваги [85]. 

Для дослідження поведінки системи в особливих точках (точки рівноваги, 

сингулярні точки, точки зміни структури фазового простору тощо) 

використовують виділені дисципліни в теорії динамічних систем, такі як теорія 

біфуркацій [77, 79], теорія катастроф [80], теорія особливостей. 

Міждисциплінарність та універсальність теорії динамічних систем створює 

умови для використання методів отриманих в одній дисципліні для аналізу 

схожих явищ в іншій. Так, наприклад, методи популяційної динаміки [86], які 

розроблені в межах біології для визначення еволюції кількості біологічних видів, 

взаємодії біологічних видів тощо, знайшли своє застосування в дослідженнях 

поведінки економічних, соціальних, екологічних та технологічних систем [87-

90]. 

 

1.6  Управління життєвим циклом ІКТ 

 

Управління життєвим циклом – спрямований вплив на процеси в кожній 

фазі циклу розвитку з метою досягнення бажаного результату або зменшення 
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(уникнення) небажаного [91, 92]. З огляду на ієрархічність досліджуваного 

об’єкту, консолідований вплив слід розуміти як сукупність дій на кожному рівні. 

Особливістю управління життєвим циклом ІКТ є необхідність враховувати як 

зовнішні, так і внутрішні чинники, які визначають еволюцію технології. 

Узагальнена схема управління життєвим циклом ІКТ представлена на рис.1.11. 

Крім того, як об’єкт впровадження ІКТ, визначено соціальні та економічні 

системи, які змінюють свої характеристики та властивості в результаті 

запровадження ІКТ. 

 

. 

Рисунок 1.11. Схема управління життєвим циклом ІКТ  

 

Для формалізації опису, введено такі твердження: 

- сервіс є формою реалізації/експлуатації ІКТ; 

- задача сервісу задовольнити потребу, яка формується у зовнішньому  

середовищі; 

- потреба динамічна, сервіс сталий; 
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- якщо сервіс не відповідає потребі, формується запит на новий сервіс 

через вдосконалення або зміну технології, тим самим реалізовано 

зворотній зв’язок в системі управління. 

Основними складовими, які ініціюють процес створення технології та 

забезпечують зворотній зв’язок в схемі управління є: 

- аналіз потреби, яка сформована в зовнішньому середовищі по 

відношенню до технології; 

- аналіз впливу технології через сервіс на зовнішнє середовище (або аналіз 

відповідності наявного сервісу та потреби). 

Для формалізації цих складових, введено такі позначення:  

Нехай 𝑺(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑠1, 𝑠2, . . . , 𝑠𝑀)– вектор-функція задана в просторі ℝM, яка 

описує стан сервісу, si, i ∈ (0;𝑀) - складові сервісу; 𝑷(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑝1, 𝑝, . . . , 𝑝𝑁) – 

вектор-функція задана в просторі ℝN, яка описує стан потреби, pj, j ∈ (0;𝑁) -

складові потреби.  

Обмеження: розглянуто лише випадки ℝ𝑁 ⊆ ℝ𝑀, тобто описано той факт, 

що різноманіття потреби завжди більше різноманіття сервісу. 

Тоді функціонал: 

∑𝑤𝑗
𝑑𝑆

𝑑𝑝𝑗

𝑁

𝑗=1

, 

в загальному вигляді визначає міру відповідності між сервісом та потребою, 

𝑤𝑗  −  нормуючий коефіцієнт (або експертна оцінка ваги кожного компонента 

потреби). В табл.1.5 наведено типові сценарії взаємодії потреби та сервісу. 
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Таблиця 1.5.  

Сценарії взаємодії потреби та сервісу 

Сценарій Потреба Сервіс 

(технологія) 

Функціонал 

відповідності 

Приклад ІТ, ІКТ 

«Сталий 

стан» 

стала сталий 
∑𝑤𝑖

𝑑𝑆

𝑑𝑝𝑗

𝑁

𝑗=1

→ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
Сервіси 

електронної 

пошти 

«Запит на 

оновлення» 

зростає сталий 
∑𝑤𝑖

𝑑𝑆

𝑑𝑝𝑗

𝑁

𝑗=1

→ 𝑚𝑖𝑛 
1G→2G→3G→4

G→5G 

«Запит на 

новий сервіс  

або 

технологію» 

зростає сталий 
∑𝑤𝑖

𝑑𝑆

𝑑𝑝𝑗

𝑁

𝑗=1 𝑡0

≫∑𝑤𝑖
𝑑𝑆

𝑑𝑝𝑗

𝑁

𝑗=1 𝑡1

 

                            𝑡0 ≪ 𝑡1 

Paging → SMS→  

MMS→ 

OTT сервіси 

«Зникнення 

або 

трансформа-

ція потреби» 

спадає сталий 
∑𝑤𝑖

𝑑𝑆

𝑑𝑝𝑗

𝑁

𝑗=1

→ 𝑚𝑎𝑥 
Індивідуальні 

пристрої 

відтворення mp3, 

avi→ 

стрімінгові 

платформи 

 

Тобто, в межах запропонованого підходу до формалізації схеми управління, 

завдання управління життєвим циклом можна узагальнено представити як 

комплекс заходів, який спрямований на забезпечення сталого функціонала 

відповідності: 

 

                          𝐹(𝑃, 𝑆, 𝑡):  
𝜕

𝜕𝑡
(∑𝑤𝑖

𝑑𝑆

𝑑𝑝𝑗

𝑁

𝑗=1

) → 𝑚𝑖𝑛.                                    (1.5) 
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Висновки до першого розділу 

 

1. Проведено дослідження історичного розвитку ІКТ, в результаті якого 

встановлено основні рушійні фактори еволюції: потреба в ІКТ як інструменту 

кооперативної діяльності, необхідність забезпечення ефективного оброблення 

великих масивів даних, забезпечення управління складними процесами та 

системами. Встановлено кореляційний зв’язок (коефіцієнт кореляції не менше 

74%) рівня розвитку цифрових технологій з макропоказниками соціально-

економічного розвитку держави, на основі статистичного аналізу світових 

інтегральних індексів, що підтверджує тезу щодо вирішальної ролі ІКТ в 

соціально-економічних процесах сучасної держави. 

2. Вказано на нелінійний (експоненціальний) характер розвитку ІКТ, що 

призводить до скорочення життєвого циклу технології, зростання складності 

кожної наступної ІКТ.  

3. Проведено аналіз поточного стану розвитку інформаційного суспільства 

в Україні. Зокрема, визначено, що Україна втрачає позиції в світових рейтингах 

(з 2008р. по 2018р. -20 пунктів в рейтингу ICT Development Index), що значно 

погіршує інвестиційну привабливість країни і вимагає розроблення нових 

підходів до управління життєвим циклом цифрових технологій. 

4. Проведено порівняльний аналіз моделей життєвого циклу, вказано на 

універсальність даної концепції, яку було запозичено в біологічних науках, проте 

ця концепція цілком адекватно описує розвиток небіологічних об’єктів, оскільки 

становлення технології супроводжують еволюційні процеси відбору, 

конкуренції, зростання різноманіття, адаптація, мутація, відмирання. За основу 

для подальших досліджень обрано модель життєвого циклу ADL, як найбільш 

уніфікованої та узагальненої для застосування в аналізі технологій, крім того 

модель ADL передбачає дослідження етапів  статистичними методами та має 

зручну для дослідження математичну модель – логістичну криву (S-подібну 

криву). 
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5. Запропоновано схему управління життєвим циклом технології, яка 

передбачає аналіз відповідності послуги, як форми реалізації технології, та 

потреби, яка еволюціонує з часом. Визначено функціонал моделі управління як 

адитивну згортку часткових похідних вектор-функції, яка описує стан цифрового 

сервісу, за компонентами вектор-функції, яка характеризує потребу. Як цільову 

функцію управління запропоновано використовувати незмінність в часі 

зазначеного функціоналу. 

6. Встановлено, що недосконале управління впровадженням ІКТ 

призводить до виникнення негативних явищ – соціальне та економічне 

розшарування (цифровий розрив) як результат неоднорідності 

впровадження; втрата суб’єктності користувача, як результат часткової 

віртуалізації процесів життєдіяльності; парадокс продуктивності ІКТ 

(невідповідність між ефективністю від впровадження технології та 

інвестованим ресурсам), як результат впровадження технології безвідносно 

до фізичних процесів та бізнеспроцесів підприємства; знеціненню знань та 

навичок, як результату скорочення життєвого циклу ІКТ. У такий спосіб 

постає науково-прикладне завдання щодо підвищення ефективності 

управління етапами розроблення, тестування, впровадження, експлуатації, 

вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій,  з урахуванням 

ендогенних та екзогенних чинників. Необхідною умовою для аналізу та 

пошуку механізмів управління життєвим циклом інформаційно-

комунікаційних технологій є горизонтальна об’єктивізація процесу 

дослідження, яка враховує екзогенні та ендогенні чинники, які визначають 

кожний етап життєвого циклу.   
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РОЗДІЛ 2  

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ РЕАКЦІЇ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЇ НА ІКТ 

 

Зміна стану ІКТ на кожній фазі життєвого циклу обумовлена інноваційним 

впливом, тобто появою нового структурного або функціонального елементу в 

ІКТ. Другий розділ присвячено визначенню характеру  реакції ІКТ як системи на 

інноваційний вплив.  

 

2.1 Синергетична модель розвитку ІКТ 

 

З позиції синергетики [70] еволюцію  можна трактувати як послідовність 

фазових переходів від одного стійкого (стаціонарного нерівноважного) стану до 

іншого. Сучасні технічні та економічні системи в термінах синергетики є 

відкритими та дисипативними [69], тобто між ними та зовнішнім середовищем 

відбувається енергетичний та інформаційний обмін. Внаслідок відкритості 

система має здатність перебувати в нерівноважному стані, який є джерелом 

динаміки, джерелом розвитку.  

Як показано в першому розділі експоненціальний характер еволюції 

проявляє себе у двох аспектах: по-перше, скорочується час між фазами 

технологічних змін та впровадженням інновацій, по-друге, зростає вплив кожної 

наступної інновації. Постає питання щодо пошуку адекватної моделі опису 

еволюції технічних систем, зокрема ІКТ. 

Іншим індикатором глобальної технологічної зміни є постійне підвищення 

складності систем, яка обумовлює ріст функціональної та структурної складової 

ІКТ. Це суттєво посилює нелінійний характер взаємодії між компонентами ІКТ. 

Нелінійність – властивість системи, яка призводить до складної неоднозначної 

динаміки в часі та, як правило, не відповідає очікуванням сформованим на основі 

попереднього досвіду. Така динаміка ускладнює аналіз системи 

детерміністичними та статистичними методами. 
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Важливим поняттям у контексті аналізу розвитку ІКТ є поняття 

самоорганізації – явища самовпорядкування, яке має місце у відкритій нелінійній 

системі, внаслідок чого система набуває нову більш складну, більш організовану 

структуру. Сьогодні теорія самоорганізації складних систем (синергетика) є 

самостійним напрямом, який сформулював ряд загальних принципів та 

закономірностей еволюції [69, 70, 72], а саме: 

- зміни (а отже і розвиток) можливі лише у відкритих системах, внаслідок 

чого можливий обмін матерією, енергією та інформацію між системою та 

навколишнім світом; 

- система має перебувати в стані нерівноваги; 

- самоорганізація може відбуватись в системах, які містять необхідну 

кількість елементів, які взаємодіють. 

Зазначені принципи повністю відповідають схемі управління життєвим 

циклом ІКТ (1.6).  

З основних положень синергетики еволюція складної системи є 

послідовність процесів самоорганізації, внаслідок якої система еволюціонує у 

напрямку підвищення складності. Впродовж розвитку система проходить через 

каскад біфуркацій (біфуркація  - термін походить від лат. bifurcus - «роздвоєний», 

і його застосовують в широкому сенсі для позначення якісних перебудов чи 

метаморфоз різних систем за умов зміни параметрів) під дією зовнішнього 

впливу, який характеризують параметром керування r [69]. Внаслідок кожної 

біфуркації функціональна та структурна складова системи зазнають змін. 

Прикладом послідовності біфуркацій є класичні біфуркаційні діаграми 

(логістичне відображення, двобічне відображення, синус відображення та  

відображення Гауса) [83], рис.2.1. Тобто, біфукарційна діаграма є математичною 

моделлю, яка якісно описує еволюційний процес,  

Біфуркаційна діаграма еволюційного процесу демонструє той факт, що в 

системі періодично настають повтори циклу самоорганізації, в результаті чого 

має місце послідовна зміна станів. Між точками біфуркації система еволюціонує 
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та зберігає відносно стійкий стан. В околі точки біфуркації система втрачає 

стійкість. Причиною нестійкого стану може бути внутрішній або зовнішній 

вплив – поява в системі нового елементу (структурна зміна) або поява нової 

характеристики (функціональна зміна). Іншими словами поява інновації.  

 

Рисунок 2.1. Класичні біфуркаційні діаграми   

 

Новий елемент або функціонал обумовлює нестабільність стану та каталізує 

новий цикл самоорганізації, в результаті якого система формує нові 

впорядковані структури і переходить на новий якісний рівень. Так в 

еволюційному циклі можна виділити такі основні особливості: 

- відносно тривала плавна зміна структури; 

- втрата системою стійкості внаслідок інноваційного впливу; 

- динаміка процесу самоорганізації. 

Наочним прикладом еволюції ІКТ під впливом інновацій є розвиток 

безпровідних технологій зв’язку (рис.1.4). 
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Оскільки синергетика оперує поняттями складності та невизначенності 

системи, то доцільно використовувати інформаційно-ентропійний понятійний 

апарат. 

 

2.2 Дослідження характеру інноваційного впливу на ІКТ 

 

Для адекватного опису процесів еволюції та безпосередньо зростання 

складності та впорядкованості доцільно ввести метрику. Комплексним критерієм 

складності можна прийняти ентропію системи. Як відомо [72], класичне поняття 

ентропії визначає її як міру невизначеності.  

Ентропія як міра невизначеності з плином часу перестала бути виключно 

термодинамічним показником. Шенннон та Вінер [18, 19] обґрунтували  поняття 

інформаційної ентропії як міри невизначеності джерела інформації. Подальші 

роботи Пригожина, Хакена, Ніколіса, Реньї, Такенса, Клімонтовича [69, 70, 72, 

93, 94] використовують ентропію як загальну міру складності, невизначеності та 

впорядкованості для відкритих систем, для яких характерний інтенсивний обмін 

енергією, інформацією та матерією з навколишнім середовищем. 

Класичне визначення ентропії оперує з системами, які підпорядковані 

розподілу Гіббса [95]. Такий закон розподілу характерний для обмеженого класу 

систем (здебільшого термодинамічні системи). Значна кількість соціальних, 

економічних та технічних систем підпорядковані експоненціальному розподілу 

[96].  

В роботі [97] доведено, що принцип максимальності ентропії для ентропії 

Гіббса-Шеннона може привести до експоненціального розподілу лише за певних 

штучних обмежень. Отже “експоненціальний розподіл, який характерний для 

реальних складних систем залишається поза межами принципу максимальності 

ентропії Гіббса-Шеннона” [97].  Тому для аналізу таких систем доцільно 

розглядати більш загальну форму ентропії. Такою формою може бути ентропія 

Реньї [89], яка має вигляд: 
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−

=
i

q

ip
q

H ln
1

1
                                       (2.1) 

Реньї отримав зазначену форму ентропії як узагальнений клас ентропій. За 

умови 1→q  ентропія Реньї співпадає з ентропією Шеннона, саме тому 

коефіцієнт q можна вважати аналогом параметра керування.  

Проаналізуємо систему, яка під впливом зовнішніх сил змінює свій стан. 

Узагальнено можна представити цей процес як Марківський ланцюг [98] (рис. 

2.2). Зовнішній або внутрішній вплив може спровокувати перехід системи від 

стану S0 до стану S1 відповідно з інтенсивністю λ та µ. 

Для зазначеної схеми 

складено систему рівнянь 

Колмогорова-Чепмена [98]. 

Нехай ймовірності перебування 

системи в станах S0 та S1 

відповідно є p0(t) та p1(t), тоді: 

 

 

𝑝0(𝑡 + Δ𝑡) = 𝑝0(𝑡)(1 − λ)Δ𝑡 + 𝑝1μΔ𝑡, 

           𝑝1(𝑡 + Δ𝑡) = 𝑝0(𝑡)λΔ𝑡 + 𝑝1(𝑡)(1 − μ)Δ𝑡. 

За умови Δt → 0, маємо: 

𝑑𝑝0(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑝0(𝑡)(1 − λ) + 𝑝1(𝑡)μ,

𝑑𝑝1(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑝0(𝑡)λ+ 𝑝1(𝑡)(1 − μ).

 

 

   Розв’язок: 

S0 S1 

𝜆 

𝜇 

1 − 𝜇 1 − 𝜆 

Рисунок 2.2 Графічна інтерпретація 

станів бістабільної системи 
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𝑝0(𝑡) =
1 + α𝑒−β𝑡

1 + α
,

𝑝1(𝑡) =
α(1 − 𝑒−β𝑡)

1 + α

 

де  
λ

α=
μ

,  β=λ+μ . 

Отримуємо вираз для значення ентропії Реньї бістабільної системи (2.1)  у 

вигляді: 

𝐻 =
1

1 − 𝑞
ln(𝑝0(𝑡)

𝑞 + 𝑝1(𝑡)
𝑞) = 

=
1

1 − 𝑞
ln((

1 + α𝑒−β𝑡

1 + α
)

𝑞

+ (
α(1 − 𝑒−β𝑡)

1 + α
)

𝑞

). 

За різних значень параметру α можливі такі режими функціонування 

системи (табл.2.1). 

Таблиця 2.1  

Режими функціонування системи 

Значення 

параметру α 

Відношення ймовірностей Режим (стан) 

𝜆 > µ, α<1 p0 > p1 S0 

𝜆 = µ, α=1 p0 = p1 S0  або S1 

𝜆 < µ, α>1 p0 < p1 S1 

 

Параметр α зазнає змін через зміни умов функціонування системи – через 

зовнішній або внутрішній вплив. Для подальшого аналізу введено в модель 

залежність від часу – α(t), β(t). Як функцію, що якісно описує поведінку α(t), 

використаємо S-подібну криву (сигмоїду) рис. 2.3.  
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Рисунок 2.3. Залежність α(t). 

За умови  η>0, γ>0 - 𝛼(𝑡) ∈ (0; 𝜂):  

α(𝑡) =
𝜂

1−𝑒−𝛾(𝑡−𝑡0)
, 

β(𝑡)~η− 𝑒−λ(𝑡−𝑡0) 

де t0 – момент зміни режиму функціонування. 

На рис. 2.4 наведено зміну ймовірностей стану системи, а також динаміку 

ентропії Реньї.  

Ентропія системи під впливом інновації зростає до максимального значення 

у певній критичній точці. У цій точці ймовірності перебування в стані S0  та S1 

однакові (p0 = p1). Ця точка є точкою біфуркації або точкою максимальної 

невизначеності (а отже в цій точці спостерігаємо локальний максимум ентропії). 

У точці біфуркації система під впливом флуктуацій обирає одну з можливих 

реалізацій, тобто можливий перехід як у новий стан S1 так і в попередній S0.  За 

умови наступних інноваційних впливів система переходить за вказаним 

принципом у нові стани S2, S3, …, Sn через послідовність біфуркацій. За кожного 

з цих переходів (можна назвати їх фазовими) система спочатку перебуватиме в 

умовній точці біфуркації з подальшою стабілізацією в певному стані.  
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Рисунок 2.4. Ентропія системи в момент зміни станів 

 

Для підтвердження тези щодо локального максимуму ентропії в точці 

біфуркації визначено ентропію Реньї для класичного двобічного відображення 

(рис.2.5):  

𝑥𝑛+1 = 𝑟
𝑥𝑛

1+𝑥𝑛
3. 

 

Як видно з рис. 2.5 за кожною умовною точкою біфуркації кількість 

можливих сценаріїв розвитку системи подвоюється. В процесі еволюції ентропія 

системи поступово зростає, розвиток системи представлено як послідовність 

переходів від одного стану в інший через точки біфуркації. 
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Рисунок 2.5. Біфуркаційна діаграма та ентропія двобічного відображення 

 

У точках біфуркації спостерігаємо локальні максимуми ентропії, які є 

наслідком зростання невизначеності. Подальше зменшення ентропії обумовлено 

стабілізацією стану. Оскільки розглядаємо відкриті системи, то умова «не 

зменшення» ентропії не є жорсткою і зменшення ентропії відбувається за умови 

впливу внутрішніх або зовнішніх антиентропійних чинників. 

Рис. 2.5 також демонструє еволюцію після точки біфуркації (моменту 

інноваційного впливу, який спричинив стрімке зростання невизначеності в 

системі). На прикладі двобічного відображення видно, що подвоєння циклу 

призводить до збільшення кількості можливих траєкторій розвитку, а отже знову 

зростає (хоча і не так швидко) невизначеність і, відповідно, ентропія. 

 

 

 



72 
 

2.3 Опис життєвого циклу на основі емпіричної моделі зрілості технології 

Gartner 

 

В 1995 році  компанія Gartner запропонувала hype cycle – криву зрілості 

технології, яка якісно репрезентує стадії, через які проходить технологічне 

нововведення в ході свого становлення [67]. Отримана динаміка ентропії 

(рис.2.4, рис.2.5) значною мірою повторює емпіричну криву Gartner [67, 99]. 

Крива Gartner є емпіричною моделлю життєвого циклу технології (рис.2.6).     

Основний зміст поняття hype cycle: кожна технологічна інновація в процесі 

досягнення зрілості проходить кілька етапів, кожен з яких характеризують 

різним ступенем зацікавленості з боку суспільства і фахівців: 

- технологічний тригер (англ. technology trigger) - поява інновації, перші 

публікації про нову технологію; 

- пік надмірних очікувань (англ. Peak of Inflated Expectation) - від нової 

технології очікують революційних властивостей, технологія завдяки 

новизні стає популярною і є предметом широкого обговорення в 

суспільстві; 

- позбавлення від ілюзій (англ. Trough of Disillusionment) - виявляються 

недоліки технології, втрата новизни не сприяє зростанню кількості 

публікацій, відзначається розчарування новою технологією;  

- подолання недоліків (англ. Slope of Enlightenment) - усуваються основні 

недоліки, інтерес до технології повільно повертається, технологія починає 

впроваджуватися в комерційних проектах; 

- плато продуктивності (англ. Plateau of Productivity) - наступ зрілості 

технології, співтовариство сприймає технологію як даність, усвідомлюючи 

її переваги та недоліки. 
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Рисунок 2.6  Емпірична крива Крива Gartner 2020 [100]  

 

Важливо зауважити, що нові технології в даному контексті є удосконалені 

попередні технології або такі, які утворені як комбінація попередніх технологій. 

У будь-якому випадку джерелом становлення та/або трансформації технології з 

одного стану (як зміну стану можна також розглядати набуття технологією 

унікальних властивостей) в інший є інноваційний вплив – впровадження нового 

елементу або нового функціоналу, які в свою чергу є результатом 

наукової/прикладної/пошукової практичної діяльності.  

Gartner формує криву на основі аналізу та узагальнення статистичних даних 

більше ніж 2000 технологій. Ця модель класифікації життєвого циклу 
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технології/інновації є емпіричною та побудованою на узагальненні експертних 

оцінок. 

Стадія «пік надмірних очікувань» відповідає перехідному етапу розвитку 

технології/інновації. Для цього етапу характерна висока невизначеність, яка 

обумовлюється здебільшого суб’єктивним сприйняттям «надможливостей» 

нової технології та щирою впевненістю, що технологія здатна вирішити всі 

нагальні проблеми. Більша невизначеність призводить до зростання кількості 

питань і відповідно більше різних відповідей щодо можливостей технології. 

Таким способом навколо технології в цій стадії формується інформаційне поле. 

Але з часом починається фокусування на реальних, а не на бажаних 

характеристиках нової технології, що певною мірою призводить до розчарувань 

та втрати довіри. Формування реалістичного бачення перспектив технології, її 

фактичних можливостей є зменшення невизначеності – все менше питань 

вимагають відповідей. Так загальна ентропія системи зазнає зменшення. 

На рис. 2.7 наведено статистичні дані, які відображають інтерес 

користувачів мережі інтернет до різних технологій (за даними сервісу Google 

Trends [101]). 
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д) ІКТ безпровідного зв’язку 

Рисунок 2.7 Динаміка зацікавленості до різних технологій (нормований показник, 

який визначає кількість запитів в пошуковій системі Google) [101] 
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2.4 Інтерпретація кривої Gartner 

 

Подібність кривих, а також розуміння на якісному рівні процесів, які властиві 

для розвитку технології, вказує на можливість запропонувати фізичну 

інтерпретацію кривої Gartner, яка полягає в тому, що окрім класифікації певних 

етапів розвитку вона достатньо якісно описує інформаційно-ентропійний обмін, 

який має місце в процесі становлення технології: 

- початковий етап відповідає появі потенційного нового стану до якого може 

прямувати система (поява першої інформації про технологію, наукові статті, 

перша критика, прототипи); 

- домінування в системі процесу переходу від попереднього стану до 

наступного (все більше учасників, елементів системи стають задіяними 

та/або причетними до нової технології); 

- етап зміни станів, для якого характерне максимальне напруження, адже  

відбуваються кількісні/якісні зміни, які впливають на всі елементи систем. 

Система перебуває в стані максимальної невизначеності; 

- етап зменшення невизначеності. Елементи системи зазнавши впливу 

прямують до стаціонарного стану. Починають діяти зовнішні та внутрішні 

системні антиентропійні чинники - протидія інноваціям, реформам, змінам, 

адаптація нового елементу. Технологія починає діяти в реальних умовах, стає 

елементом для надсистем, зазнає впливу «знизу» (від нижчих ) та «згори» (від 

вищих ієрархічних рівнів); 

- якщо технологія/інновація пройшла фазу адаптації, то можливо 

декілька подальших сценаріїв (тобто декілька станів): технологія може бути 

доопрацьована з урахуванням певних особливостей/зауважень/перших 

невдач; роботи з вдосконалення технології можуть бути згорнуті, в процесі 

адаптації виникла критична несумісність з елементами/функціями, які вже 

існують, тоді можливе згортання технології та розвиток нової; технологія 

продовжує ефективно функціонувати, в процесі експлуатації до ней 

вносяться мінімальні корекції. У будь якому разі технологія продовжує 
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функціонувати, різноманітність можливих сценаріїв дещо збільшують 

невизначеність/ентропію системи в цілому.  

Отримані результати можуть бути використані не лише для прогнозування та 

аналізу еволюції ІКТ систем, а й в тому числі для дослідження поведінки та 

динаміки соціальних та економічних систем.  

Одним з головних висновків може бути попередження щодо необхідності 

раціонального та зваженого оцінення ситуації у точці невизначеності, адже саме 

від дій в цей момент залежить майбутнє системи. Саме в цій точці доречно 

застосовувати антиентропійні механізми – фундаментальні та експертні знання, 

досвід, різні джерела інформації для формування об’єктивної картини. 

Рекомендації щодо зменшення невизначеності та підвищенню ефективності 

впровадження ІКТ узагальнено в табл.2.2. 

 

Таблиця 2.2  

Перелік рекомендацій з врахування особливостей ентропійно-

інформаційного обміну в межах життєвого циклу ІКТ 

Фаза 

життєвого  

циклу ІКТ 

Подія Ентропія Рекомендація 

Дослідження Поява першої 

інформації щодо 

технології 

Зростає Збір та аналіз 

інформації 

Розроблення  Інформація щодо 

розробників 

функціональної та 

апаратної складової 

Зростає Оцінка можливості 

виробників, їх досвіду, 

положення на ринку 

Тестування Поява інформації 

стосовно 

випробувань 

Зростає Систематизація 

інформації. Вибір 

критеріїв оцінювання 

Впровадження Поява інформації 

щодо 

впровадження, 

перші відгуки, 

реакція виробника 

Зростає Систематизація 

відгуків, залучення 

експертів, проведення 

порівняльного аналізу 
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запланованих та 

реальних характеристик  

Початок 

масового 

впровадження 

Інформація про 

темпи поширення 

технології, відгуки, 

інформація про 

вплив на 

користувача, 

Максимальна Оцінка реальних 

показників, детальний 

аналіз потреби в 

технології, прийняття 

рішення щодо 

впровадження на основі 

комплексного аналізу 

можливостей технології, 

відгуків експертів, 

фахівців, оцінюванню 

потреби, 

невідповідності між 

поточною та новою 

технологією 

Масове 

впровадження 

Інформація про 

недоліки, 

уточнення 

реальних 

характеристик 

Спадає Оцінка ефекту від 

впровадження, 

оновлення бази знань 

щодо технології, масове 

навчання  

 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Проведено дослідження впливу інновації на ІКТ, визначено динаміку 

ентропії. Зазначено, що ентропія системи під впливом інновації зростає до 

максимального значення у певній критичній точці. У цій точці ймовірності 

перебування в стані S0  та S1 однакові (p0 = p1). Ця точка є точкою біфуркації або 

точкою максимальної невизначеності (а отже в цій точці спостерігаємо локальний 

максимум ентропії). У точці біфуркації система під впливом флуктуацій обирає 

одну з можливих реалізацій, тобто можливий перехід як у новий стан S1 так і в 

попередній S0. За умови наступних інноваційних впливів система переходить за 

вказаним принципом у нові стани S2, S3, …, Sn через послідовність біфуркацій. За 

кожного з цих переходів система спочатку перебуватиме в умовній точці біфуркації 

з подальшою стабілізацією в певному стані 
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2. На основі аналізу подібності форми кривої, яка описує ентропію та кривої 

«зрілості технології» Gartner, зроблено припущення і зазначено можливість 

інтерпретувати емпіричну криву Gartner: крива зрілості технології, окрім 

класифікації певних етапів розвитку, якісно описує інформаційно - ентропійний 

обмін, який має місце в системі під дією впровадження інновацій. 

3.  На прикладі статистичних даних про рівень інформаційних запитів стосовно 

технологій можна зробити висновок щодо універсальності отриманих результатів 

в контексті аналізу інноваційного впливу на систему та застосуванню отриманих 

результатів для дослідження життєвого циклу  ІКТ. 

4. Розвинуто модель прийняття рішень щодо управління життєвим циклом ІКТ 

на основі емпіричної моделі Gartner Hype Cycle завдяки врахуванню процесів 

ентропійно-інформаційного обміну в ІКТ, на основі якої запропоновано практичні 

рекомендації щодо зменшення невизначеності при впровадженні ІКТ. 
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РОЗДІЛ 3  

 РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

РОЗРИВУ  
 

В другому розділі увагу було приділено визначенню характеру реакції ІКТ на 

одиничний інноваційний вплив. Проте відповідно до узагальненої схеми 

управління життєвим циклом ІКТ (рис.1.10), зворотній зв’язок в схемі управління  

обумовлює послідовність інновацій, які спрямовані на удосконалення та 

покращення характеристик технології на кожній стадії . В третьому розділі 

досліджено неоднорідний розвиток ІКТ та об’єктів впровадження ІКТ під дією 

впливу послідовності інновацій та формування технологічного розриву, який 

виникає як реакція на неоднорідні потоки інновацій [102-104]. 

 

3.1 Числове моделювання послідовності інновацій 

 

В розділі 1.4.2 представлено узагальнену модель у вигляді логістичної кривої, 

яка описує фази життєвого циклу. На рис.3.1 представлені розв’язки рівняння 1.1 

за різних значень параметрів r (швидкість впровадження) та P (потенціал). 

 

Рисунок 3.1 Розв’язки рівняння (1.1) за різних значень швидкості 

впровадження та потенціалу технології. 

f (t) 

r1<r2<r3 

f1(t) 

f2(t) 

f3(t) 

P1<P2<P3 

f (t) 

f3(t) 

f2(t) 

f1(t) 
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Для моделювання потоку інновацій обрано однорідний стаціонарний потік без 

післядії [99] (пуассонівський потік з інтенсивністю λ). Розглянуто дві моделі 

впливу лінійну (а) та експоненціальну (б):  

а) у вигляді незалежних від потоку величин α розподілених за нормальним 

законом N(µ>0, δ<3µ);  

б) у вигляді незалежних величин α, які розподілені за законом Пуассона з 

інтенсивністю, яка експоненціально залежить від часу (прикладом такого 

характеру інновацій є емпіричний закон Мура).  

Тоді зазначений потік можна надати через суму функцій Хевісайда: 

                                    𝑃вх(𝑡) = ∑ 𝛼𝑖𝜎(𝑡 − 𝑡𝑖 ′)𝑖 ,                                           (3.1) 

де 𝜎(t) – функція Хевісайда, ti ‘– початок і-тої події, αі – і-те прирощення. 

  

Рисунок 3.2. Реалізації пуасонівського потоку (лінійна модель). 

P1(t, λ=0,5; µ=4) 

P2(t, λ=0,1; µ=10) 

P3(t, λ=0,05; µ=15) 

P4(t, λ=0,01; µ=5) 

Pвх(t) 

t 
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Рисунок 3.3. Реалізації пуасонівського потоку подій (експоненціальна модель),  

 

3.2 Визначення впливу послідовності інновацій на ІКТ 

 

В рівняння (1.1) введено залежність від часу технологічного потенціалу і 

синтезуємо еволюційне рівняння розвитку системи:  
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Визначено f(t), за умов f(t0)=f0 . Маємо: 
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Отримано класичне рівняння Бернуллі.  
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Константу С визначено за початкових умов: 
0

1

f
C = . Тоді: 
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ttr
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ef

tf                                             (3.5) 

Розглянуто функцію P(t) (рис.3.2 та рис.3.3)  у довільний момент часу tk: 

                                                          ,)(
1 =


k

j
jktP                                               (3.6) 

де  =

k

j
j

1
  – математичне сподівання значення k – тої події, k- кількість подій за 

час tk. 

Для моделі «а» (лінійний вплив):  оскільки процес пуасонівський, то за час tk у 

середньому настає k=λtk подій (рис.3.2), оскільки tNtk  , де t - математичне 

сподівання тривалості події, то 


1
t . Оскільки математичне сподівання суми 

випадкових величин дорівнює сумі математичних сподівань, а також з 

урахуванням того, що  ==== k...21 , то слушне: 
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Отже: 
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Для моделі «б» (експоненціальний вплив):  математичне сподівання: 
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Тоді для моделі «а»: 
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де Ei(t) – спеціальна функція (інтегральна показникова), яку визначено рівністю 

0,)( = 
−

xdt
t

e
xEi

x
t

. Результати моделювання для різних значень µ, λ, r наведено на 

рис.3.4. 

 

Рисунок 3.4. Вхідна дія P(t)=λµt та реакція системи за різних значень µ, λ, r. 
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Для моделі «б» для r :  
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За умови r→ : 
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Результати моделювання наведено на рис.3.5.  

 

Рисунок 3.5 Вхідна дія P(t)= 
te



1
, реакція системи за різних значень γ та r  

У такий спосіб отримано аналітичні співвідношення, які описують еволюцію 

технічної системи за умов впливу потоку інновацій за різних сценаріїв, що 

дозволить проводити порівняльний аналіз неоднорідного розвитку ІКТ та об’єктів 

впровадження ІКТ. 

t 

P(t), f(t) 



86 
 

3.3  Розроблення математичної моделі «технологічного розриву». 

 

Проаналізуємо дві технічні системи T1 та T2. Нехай на першу діє потік 

інновацій з параметрами λ1, µ1, γ1 на другу - λ2, µ2, γ2.  𝑟1,2 - коефіцієнти сприйняття 

інновацій.  

Технологічне відставання - функція: 

                                                     
)(

)(
ln)(

2

1

tf

tf
t = , 0)(,0)( 21  tftf ,                                                    (3.14) 

де )(1 tf –реакція системи T1, )(2 tf  реакція системи T2. 

Для моделі впливу «а» отримано співвідношення: 

휀𝑎(𝑡) = 𝑙𝑛
𝜇1𝜆1
𝜇2𝜆2

+ 𝑙𝑛
𝑓01
𝑓02

+ (𝑟1 − 𝑟2)(𝑡 − 𝑡0) −  

                                − 𝑙𝑛
𝑟1𝑓01𝑒

−𝑟1𝑡0(𝐸𝑖(𝑟1𝑡)−𝐸𝑖(𝑟1𝑡0))+𝜇1𝜆1

𝑟2𝑓02𝑒
−𝑟2𝑡0(𝐸𝑖(𝑟2𝑡)−𝐸𝑖(𝑟2𝑡0))+𝜇2𝜆2

.                                                         (3.15) 

Для умов: 0,,, 210201 === trrrrff    отримуємо: 

                                                                          )ln()ln()( 2211  −ta .                                                     (3.16) 

Технологічне відставання між двома системами пропорційне відношенню 

інтенсивностей впровадження інновацій, а також від їх запланованих 

характеристик, які безпосередньо визначає технологічний потенціал кожного 

нововведення. 

Нехай на системи T1 та T2 з показниками r1 ≠ r2 діють однакові потоки інновації 

з характеристиками λ, µ. За результатами чисельного моделювання визначено, що 

за умови r>3λ система здатна цілком реалізувати технологічний потенціал інновації 

(рис.3.6).  
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Рисунок 3.6. Залежність технологічного розриву від показника r 

 

Так за умов r1, r2 >3λ, технологічний розрив між системами буде перебувати 

на постійному рівні. Для r1, r2 <3λ за результатами чисельного моделювання 

визначено, що:  

 

                                                                ( )trrta 21~)( − .                                                                               (3.19) 

 

Технологічне відставання за цього сценарію лінійно залежить від часу і 

від здатності систем сприймати інновації. Так, наприклад, за умови r1 > r2 

відставання лінійно зростає.   

Для моделі впливу «б» отримано співвідношення: 
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Асимптотика для f01 = f02, r1 ≠ r2, γ1 = γ2 = γ, t >> 0  (початкові стани системи 

однакові, сприйняття інновацій різне, на обидві системи діє однаковий потік 

інновацій): 

                                                                                      
1

2ln)(
r

r
tб  .                                                                    (3.21) 

Технологічний розрив за цього сценарію є сталою величиною і залежить 

виключно від внутрішніх властивостей системи, а саме від здатності 

сприймати («абсорбувати») інновації. 

Асимптотика для 0,,, 21210201 === trrrff  , (початкові стани системи 

однакові, сприйняття інновацій однакове, на обидві системи діють різні потоки 

інновацій): 

                                 ( )t
rr

tб 21

2

121 ln1ln1ln)( 
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− .                                           (3.22) 

 

Технологічний розрив для зазначеного сценарію залежить не лише від 

характеру інновацій, а й лінійно змінюється за часом. 

 

3.4  Застосування отриманих результатів. 

 

Розглянуто формування технологічного розриву на прикладі  двох ІКТ: LTE 

(Rel 8. 3GPP, 2009) та 802.16e (2005) табл.3.1 [105-108]. 
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Таблиця 3.1  

Порівняльна характеристика властивостей двох конкурентних ІКТ 

Характеристика LTE (Rel 8. 

3GPP) 

 802.16e (2005) Вплив на систему 

Тип доступу до 

ресурсів 

OFDMA (DL, 

SC-FDMA 

(UL) 

OFDMA (DL, 

UL) 

SC-FDMA – 

зменшено пік фактор, 

вище ККД, спрощена 

апаратна частина 

Розподіл та 

управління 

частотним ресурсом 

Селективний Випадковий Селективний метод – 

додатковий виграш в 

енергетичному 

бюджеті радіолініі 

Об’єднання пакетів 

в HARQ  

Incremental 

redundancy 

Chase 

combinig 

Incremental 

redundancy – 

додатковий виграш в 

енергетичному 

бюджеті радіолініі 

Затримка на 

опрацювання 

пакетів 

10 мс 30 мс Спрощена 

архітектура мережі 

LTE зменшує 

затримку 

Керування 

потужністю 

Часткове, 

адаптивне 

 Класичний 

алгоритм 

Часткове адаптивне 

керування підвищує 

пропускну здатність 

на границі стільника  

Повторне 

використання 

частоти 

Коефіцієнт 1  Коефіцієнт 3 Менше коефіцієнт 

вища спектральна 

ефективність 

Архітектура мережі Можна 

будувати на 

мережах 3G  

Потребує 

розбудови «з 

нуля» 

Менші питомі 

витрати на 

впровадження 
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На сьогодні технологія 802.16е практично вийшла з ринку, однією із причин є 

технологічний розрив з можливостями та характеристиками Lte. В таблиці 3.1. 

наведено перелік основних відмінностей двох технологій, закладений потенціал 

характеристик (нововведень, інновацій) в Lte значно перевищує відповідний 

потенціал в 802.16е. Так розрив між технологіями визначив подальший розвиток 

на користь Lte. Подібну ситуацію можна спостерігати на прикладі технологій 

CDMA та HSPA, LoRaWAN та Nb-IoT тощо. 

Особливістю питання технологічних розривів в контексті ІКТ є той факт, що 

ІКТ за своєю суттю є також інновацією для систем більш високого порядку 

(наприклад, соціальні групи, підприємства, держава), життєвий цикл яких також 

залежить від якості та швидкості впровадження ІКТ рішень. 

Якщо за умовні технічні системи, на які діє потік інновацій розуміти більш 

складні системи такі як економіка, то без обмежень загальні висновки можна 

застосувати і до інноваційного розвитку країни. Тоді коефіцієнт r визначає загальну 

ефективність інноваційної політики, λ, µ - науково-технологічну ефективність та 

здатність створювати, імпортувати та впроваджувати інновації (наприклад, через 

систему трансферу технологій).  

Питання технологічного інноваційного розвитку надзвичайно актуальне для 

України й будь-якої країни. Розбудова сучасної інтелектуальної економіки (або 

економіки знань) є безальтернативним шляхом розвитку, перебудова вимагає 

ефективного впровадження нових технологій, метою яких є зростання 

продуктивності виробництва, зменшення собівартості продукції та послуг, а отже і 

підвищення конкурентоздатності на глобальному ринку. Рішенням є впровадження 

інновацій в усі без виключення сфери економіки, в розумінні нововведень, які 

сприяють підвищенню продуктивності. З іншого боку, впроваджена інновація є 

завершеним продуктом інтелектуальної праці. В умовах кризи окрім вирішення 

нагальних проблем, важливою стратегічною задачею є збереження 

інтелектуального потенціалу. Адже саме він визначає інтенсивність створення та 

впровадження нових технічних рішень.  
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Отримані результати оперують трьома показниками: інтенсивність 

впровадження нових технологій, потенціал інновації (або нової технології) та 

швидкість впровадження. Проаналізуємо окремо кожну складову: 

- інтенсивність впровадження технологій: інтенсивність впровадження 

визначає сукупність технологій, які доступні для впровадження і мають дві 

складові: власні та імпортовані. Крім того, доступність та готовність для 

впровадження технологій без самого впровадження нічого не варті. Системі 

необхідно мати відповідну структуру, яка ефективно зможе генерувати, 

імпортувати та впроваджувати інновації. Такими інституційними одиницями 

у розвинених країнах є офіси трансферу технологій, які транспортують 

технологію безпосередньо до виробництва. Отже, з метою постійного 

накопичення та імплементації нововведень необхідно: максимально зберегти 

науковий потенціал, забезпечити тісну взаємодію між науковими установами 

та виробництвом, розбудувати екосистему створення інновацій, створити 

дієву систему трансферу технологій; 

- потенціал технології: є виключно внутрішньою властивістю технології, і 

залежить від сфери застосування; 

- швидкість впровадження технології: характеризує внутрішню здатність 

системи забезпечувати ефективне впровадження інновації. Швидкість 

впровадження є сукупною внутрішньою властивістю системи сприймати 

нове та адаптуватись до нових умов. На рівні країни  цю властивість визначає 

професіоналізм та ефективність системи державного управління, регуляторні 

та тарифні бар’єри, наявність стратегічного бачення розвитку держави.  

 

Висновки до третього розділу 

1. Розроблено математичну модель технологічного розриву між двома 

об'єктами впровадження ІКТ на основі нелінійного диференціального рівняння 

еволюції системи, яка функціонує в умовах обмежених ресурсів, що надає 

можливість формалізувати технологічний розрив між такими об’єктами в умовах 

впливу неоднорідних потоків інновацій. Математично формалізовано поняття 
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технологічного розриву - 1

2

( )
ε( ) ln

( )

f t
t

f t
= , де 0)(,0)( 21  tftf  - умовні рівні розвитку 

систем. 

2. Досліджено еволюцію технологічного розриву за умови впливу потоку 

інновації у вигляді двох моделей: пуасонівського потоку подій з незалежними 

додатними прирощеннями розподіленими за нормальним законом (лінійна 

модель); з експоненціально зростаючим коефіцієнтом впливу (експоненціальна 

модель).  

3. Визначено функціональну залежність зміни в часі величини технологічного 

розриву від параметрів потоку нововведень (інтенсивність впровадження та 

величина потенціалу інновації) та від внутрішньої характеристики системи, як 

здатності сприймати інноваційний вплив, що надає можливість проводити аналіз 

основних чинників, які визначають технологічний розрив, а отже формувати 

рекомендації стосовно заходів з подолання розриву та управління життєвим 

циклом ІКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

РОЗДІЛ 4   

РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ІНФЛЯЦІЇ 

ЗНАНЬ 

 

В наукових працях вітчизняних авторів [109-113] щодо розвитку людського 

капіталу заслуговує уваги констатація факту стосовно наявної невідповідності 

отриманих професійних знань та навичок потребам ринку праці сьогодні та у 

перспективі як наслідку стрімкого оновлення засобів виробництва та впровадження 

нових технологій.  

Невідповідність, як правило, набуває двох форм: перша - знання та навички на 

етапі набуття/навчання не відповідають реаліям часу та потребі ринку; друга – 

набуті знання втрачають актуальність, і вимагають від фахівця постійно їх 

доповнювати та оновлювати, отже, об’єм знань зростає, а продуктивність фактично 

не змінюється. Останній аспект, за своєю суттю віддзеркалює процес інфляції знань 

[114]. Проблематику інфляції знань практично не висвітлено вітчизняною 

науковою думкою, окремі роботи [115] досліджують питання з позиції управління 

знаннями в установах та на підприємствах. 

 

4.1 Життєвий цикл знань 

 

Науково-технічний прогрес є результатом інтелектуальної праці та 

масштабної узгодженої трансформації теоретичних знань у прикладну площину. 

Важливим є констатація факту, що людство протягом свого існування намагалось 

вирішити свої актуальні проблеми інтелектуальною працею і втілювало 

напрацювання в конкретні технології. Проте сучасний стан дещо відрізняється від 

умов, скажімо, столітньої давнини. Відмінність полягає у стрімкому прискоренні 

прогресу -  сьогодні одні технології дають змогу створювати інші. Ще однією 

особливістю є швидка дифузія/передавання/трансфер технологій не тільки за 

розвинутого ІКТ оточення, а й внаслідок чинників, які характеризують 

глобалізацію, зокрема «діджиталізацію». Це призводить до нелінійного 
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(експоненціального) прискорення технологічного розвитку, оскільки суттєво 

скорочується час імплементації знань у практичну площину та запровадження в 

різних галузях/секторах економіки.  

Для подальшого аналізу доцільно розглянути структуру знань. Існує декілька 

підходів до опису структури знань (явні/неявні, швидкі/тривалі, 

теоретичні/практичні тощо) [116, 117]. В даній роботі за знання прийнято 

систематизоване віддзеркалення реальності у свідомості. Систематизація знань 

полягає в ієрархічному характері структури, в якій можна виділити рівень 

базових/фундаментальних/тривалих знань, трансформація яких потребує зміни 

фізичних принципів та основних засад теорії. До прикладу, теоретичні основи 

електродинаміки [2] у вигляді системи рівнянь Максвела вже більше як століття 

залишаються сталими. Інший рівень - практичні/«швидкі» знання, які цілком 

залежать від поточного технологічного екстер’єру. В цій роботі розглянуто 

останній клас знань – практичні. 

В контексті життєвого циклу технології доцільно використати поняття «кривої 

процесу навчання» (learning curve) [118]. Як правило, здатність зберігати в пам'яті 

нову інформацію максимальна після перших спроб освоєння цієї діяльності, надалі 

швидкість навчання поступово знижується, що означає необхідність більшого 

числа повторень для засвоєння матеріалу. Крива процесу навчання також ілюструє 

початкову складність опанування будь-якого матеріалу, а також те, наскільки 

багато необхідно освоїти після початкового ознайомлення. Відзначено, що крива 

процесу навчання за формою співпадає з життєвим циклом технології. 

Механізм виникнення процесу невідповідності між знаннями та життєвим 

циклом технологій представлено на рис. 4.1. 
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Рисунок 4.1 Механізм виникнення невідповідності між технологією і 

практичними знаннями. 

 

4.2 Дослідження взаємозв’язку знань та технологій 

 

Для подальшої формалізації поняття «інфляція знань» необхідно визначити, 

як з часом змінюється актуальний обсяг знань, тобто набір знань та навичок, 

достатніх для використання поточних технологій в сенсі реалізації максимальної 

продуктивності.  

Проведено якісний аналіз взаємодії технології та відповідного обсягу 

актуальних знань для виявлення основних ознак соціо-технологічного розвитку 

системи. За основу обрано підхід Прайса [119], який запропонував модель 

трансляції знань Z (властивостей, характеристик) між поколіннями у формі: 

 

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= −ξ𝑧 + δ𝑁 
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де ξ-помилка трансляції, 𝛿 – коефіцієнт агрегації, N – розмір групи (колектив, 

населення). 

Нехай T(t) – функція еволюції технології, Z(t) – функція, яка описує актуальні 

знання замкненої соціальної групи, яка використовує технології T(t). Зроблено 

декілька важливих припущень: знання зазнають трансформації під час, так званої, 

дифузії/поширення знань або в межах одного покоління, або між різними 

поколіннями (ξ>0); накопичення знань залежать від поточного рівня технологій та 

знань (υ>0); технології з часом втрачають свою актуальність («старіють») (θ>0); 

розвиток технологій обумовлений поточним рівнем знань (χ>0). 

Отже, синтезовано відповідну динамічну модель: 

 

{

𝑑𝑍
𝑑𝑡
= −ξ𝑍 + υ𝑍𝑇,

𝑑𝑇
𝑑𝑡
= −θ𝑇 + χ𝑍.

                                                   (4.1) 

 

Виконано якісний аналіз (4.1). Ця система має дві стаціонарні точки у 

фазовому просторі (Z;T): (0; 0) та (
ξθ

υχ
;  
ξ

υ
). Насамперед проаналізовано поведінку 

системи в околі стаціонарних точок. З’яcовано характер стаціонарних точок, для 

цього визначено якобіан, та власні значення λ характеристичного рівняння. 

Якобіан: 

 

                         𝐽 = [
υ𝑇 − ξ υ𝑍
𝜒 −θ

].                                                   (4.2) 

 

Розв’язуючи рівняння det|𝐽 − 𝐼λ| = 0 отримано для λ1, λ2 (табл.4.1). 
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Таблиця 4.1 

Дослідження характеру стаціонарних точок лінеаризованої системи (4.1) 

Точка S0 (0; 0) S1 (
ξθ

υχ
;  
ξ

υ
) 

𝜆1 -ξ < 0 −ξ + √ξ2 + 4𝜃2

2ξ
> 0 

𝜆2 -θ < 0 −ξ −√γ2 + 4𝜃2

2ξ
< 0 

Тип  точки Стійкий вузол Сідлова точка 

 

Рисунок 4.2. Фазовий портрет системи “технологія-знання” (точками S0, S1 

позначено стаціонарні точки; моделювання виконано в пакеті Matlab) 

 

Інтерпретація отриманих результатів: 

1. Умовно фазову площину можна поділити на два «басейни притягання» 

(атрактори) (забарвлений/незабарвлений на рис. 4.2) 

S
0

 

S
1
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2.  Забарвлена зона – зона регресу. За умови, якщо рівень технології (T) та/або 

знань (Z) перебувають в цій зоні, то має місце поступовий регрес, тобто 𝑍 ⟶

0; 𝑇 ⟶ 0. Конкретною ілюстрацією може бути незворотна 

невідповідність/відставання знань від технології, наприклад, працівник без знань і 

високотехнологічне виробництво їх взаємодія призведе до регресу обох сторін.  

3. Незабарвлена – зона прогресу – будь-яка траєкторія фазового простору, яка 

проходить через точку, що належить цій зоні, неодмінно прямує до нескінченності, 

тобто має місце взаєморозвиток. Крім того, зауважено, що деякі траєкторії ніби 

огинають сідлову точку S1. Це можна інтерпретувати, як певний перехіднй процес 

у разі несуттєвої невідповідності знань та технології. Система в будь-якому разі 

асимптотично наближається до узгодженого взаєморозвитку. 

4. Оскільки важливою є «зона прогресу», то наближеним розв’язком системи 

(4.1) в цій зоні є:  𝑧(𝑡) ∼ 𝐶1𝑒𝜆1𝑡 + 𝐶2𝑒𝜆2𝑡 ∼ 𝐶1𝑒𝜆1𝑡; 𝑇(𝑡) ∼ 𝐶21𝑒𝜆1𝑡  , оскільки 𝜆1 > 0. 

Підкреслено, що на сьогодні відсутня достатньо об’єктивна метрика, 

відповідно до якої можлива оцінка соціального та технологічного розвитку [120]. 

“… найкращий спосіб вивчення зростання знань – це вивчення зростання наукових 

знань” (Поппер) [121]. Отже, опосередковано, як показники розвитку, використано  

наявні дані щодо накопичення знань в певній галузі через кількість наукових 

публікацій (наприклад, комп’ютерні науки, рис. 4.3)  
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Рисунок 4.3 Кількість наукових публікацій в галузі комп’ютерних наук [122] 

 

Щодо темпів розвитку ІКТ технології, то доцільно акцентувати увагу на 

темпах розвитку процесорної техніки. В умовах становлення цифрової економіки 

технології пов’язані з обчислювальною технікою є «локомотивами», які в 

буквальному сенсі «тягнуть» інші та визначають їх розвиток. Класичною 

ілюстрацією розвитку є емпіричний закон Мура [25] відповідно до якого кількість 

транзисторів на одиницю площі інтегральної схеми збільшується вдвічі кожні два 

роки, відповідним чином змінюється і обчислювальна здатність, тобто 

продуктивність – спостерігаємо експоненціальне зростання. 

 

4.3 Математична модель процесу інфляції знань. 

 

Оскільки у доступних джерелах відсутнє  формалізоване визначення поняття 

«процес інфляції знань», то на основі отриманих результатів пропонується 

визначення та інтерпретація поняття «процес інфляціі знань», на основі класичного 

визначення інфляції в економічних науках  [123]. Отже, процес інфляції знань - 
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процес знецінення практичних знань, через постійне зростання загального рівня 

інформації та практичних знань щодо нових технологій та засобів виробництва з 

однієї сторони, та поступова втрата актуальності набутих знань – з іншої. Тим 

самим отриманий раніше обсяг знань після деякого часу втрачає свою цінність 

через зменшення актуальності/відповідності до зміненого соціального та 

технологічного середовища. 

Для оцінки інфляції знань використано математичну модель (4.1). 

Математичною моделлю кривої навченості окремого індивіду може бути сігмоїда: 

𝑓(𝑡) = 𝐹𝑚𝑎𝑥
1

1+𝑒−𝑡
 (рис 4.4 а). Підкреслено, що крива навченості є інтегральною 

характеристикою і описує динаміку накопичення знань. Тому доцільно розглянути 

похідну функції навченості (яка характеризує інтенсивність  навчання): 
𝑑𝑓(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑔(𝑡) = 𝐹𝑚𝑎𝑥
𝑒−𝑡

(1+𝑒−𝑡)2
 (рис.4.4 б). Отже, на початку і в кінці навчального циклу 

швидкість мінімальна, і максимальна в середині процесу.  

Для якісної оцінки зроблено припущення, що час навчання набагато менший 

за «внутрішній» час оновлення технології, тоді на фоні її розвитку можна вважати 

час навчання нескінченно малою величиною. Тоді функція інтенсивності навчання 

наближається за формою до δ-функції Дірака δ(𝑡). А це так само дає змогу 

використати її фільтрувальну властивість δ-функції [124] 

 

  

а) б) 

Рисунок 4.4 Функція навченості (а) та її похідна (інтенсивність) (б) 
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Можна показати, що знання набуті в процесі навчання і-того індивідуму в 

момент часу t0  𝑉𝑖,𝑡0 = ξ𝑖𝑧(𝑡0) , де ξ𝑖 ∈ (0; 1) – індивідуальні здатності/фільтр щодо 

освоєння знань.  Знання, які могли бути набуті тим самим індивідом через час Δt - 

 𝑉𝑖,𝑡1 = ξ𝑖𝑧(𝑡1) = ξ𝑖𝑧(𝑡0 + Δ𝑡). 

Тоді індекс інфляції:  

𝐼(𝑡0, 𝑡1) =
 𝑉𝑖,𝑡1
 𝑉𝑖,𝑡0

=
ξ𝑖𝑧(𝑡0 + Δ𝑡)

ξ𝑖𝑧(𝑡0)
~𝑒𝜆1Δ𝑡 

Отже, знання втрачають актуальність експоненціально в залежності від 

інтервалу часу. Інфляція знань є природнім явищем, індивід з його знаннями в силу 

розвитку/зміни технологічного середовища завжди перебуває у стані нерівноваги. 

І це протиріччя за своїм змістом є джерелом розвитку. Можна сприймати інфляцію 

як стимул до постійного вдосконалення та набуття нових знань та навичок. На 

макрорівні інфляція знань є фактором «природного добору» - більш сучасні знання 

є більш конкурентними і затребуваними.  

Проте постійне та й навіть тривале навчання неможливе з огляду на очевидну 

обмеженість часу. Саме тому набувають актуальності новітні інструменти швидкої 

якісної передачі знань – онлайн-освіта від найкращих вишів - середніх та вищих 

навчальних закладів (СНЗ, ВНЗ), тренінги від практиків, коучінги, проектні школи 

тощо.  

 

4.4 Актуалізація знань та навичок в умовах скорочення життєвого 

циклу технологій 

 

В контексті попереднього аналізу дається тлумачення актуалізації знань як 

комплексу заходів (процесу), спрямованого на зменшення наслідків процесу 

інфляції знань.  

Для подальшого викладення доцільно зауважити, що отримані результати з 

позиції нелінійної динаміки можна трактувати таким способом. Розвиток 

соціально-технологічного середовища є незворотнім процесом, який в досяжних 
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для прогнозування горизонтах  матиме експоненціальний характер. Окремий 

індивід завжди буде перебувати у стані нерівноваги, і саме ця нерівновага, 

невідповідність та протиріччя в контексті еволюції є джерелом розвитку (іншими 

словами - класичне визначення про протиріччя суб’єктивного сприйняття та 

об’єктивної реальності). Тобто дії індивіда будуть завжди спрямовані на 

зменшення невідповідності. З онтологічних міркувань можна стверджувати, що 

напрям актуалізації практичних знань відповідає універсальному принципу 

найменшої дії [125], тобто актуалізація відбуватиметься в напрямку мінімізації 

ресурсів (часових, фінансових тощо) та максимізації ефекту. Вочевидь, на кожному 

етапі розвитку людства актуалізація набувала різних форм в залежності від наявних 

технологій. У будь-якому випадку ситуація вимагала появи зон концентрації знань, 

де можна отримати сучасні навички/знання. Такими місцями свого часу були 

античні університети, церква, школа, сучасні університети.  Якщо зміст актуалізації 

є незмінним, то форма постійно еволюціонувала з метою якомога краще, швидше, 

ефективніше мінімізувати час та ресурс на актуалізацію знань. 

Ця еволюція формату актуалізації триває і сьогодні – з’являються нові форми, 

які, наприклад, ще 10 років тому назад важко було уявити – онлайн-освіта, 

корпоративні університети, тренінгові центри, формати менторства, персональні  

викладачі тощо. 

Наразі триває еволюційна конкурентна боротьба між різними формами 

актуалізації: школа та репетитор, онлайн-освіта та інститут, корпоративний 

університет та класичний. Як це завжди буває в конкурентному середовищі за 

законом боротьби та єдності протиріч, відбувається формування синергетичних 

комбінацій кожного з можливих форматів, яким властиві в тому числі емерджентні 

характеристики. Вже сьогодні корпоративні університети поєднуються з 

класичними, найкращі онлайн-курси є продуктом провідних ВНЗ. В цій 

еволюційній взаємодії кожна складова розвиває свого «умовного 

партнера/супротивника».    

Еволюція актуалізації є похідною соціально-технологічного розвитку. З 

зазначених вище міркувань можна задати риторичне питання чи можлива поява 
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універсального, найкращого за якимось критерієм формату актуалізації знань? 

Вочевидь, ні. В протилежному випадку це був би сигнал, що людство дійшло до 

точки рівноваги, пізнання закінчено. Рівновага означає зупинку. 

Проте можна сьогодні запропонувати дві стратегії з актуалізації: 

Пошук новітніх форм: ставить за мету створення доступного простору 

наповненого сучасними знаннями, методиками, який має тісний зв'язок з 

технологічною еволюцією і використовує сучасні технології/інтерфейси взаємодії 

людини та інформації. Таким простором може виступити проектна школа або 

освітній хаб як “з’єднувач” індивіда з найкращими практиками та технологіями. З 

метою мінімізації ресурсів для актуалізації, хаб вочевидь повинен мати дві 

компоненти: реальну та віртуальну. Поєднання цих  компонент (змішане навчання) 

на сьогодні вже є однією з актуальних технологій навчання.   

Пошук новітніх/перспективних змістів/напрямків: чи можна вчити те, що 

буде актуальним через певний час? Чи доцільна така стратегія? Як визначити, що 

буде актуальним, а що ні? Які використовувати орієнтири? Які ризики має 

ф’ючерсна актуалізація знань? Важливо зауважити, що будь-яка технологія не 

з’являється миттєво, і також не відразу стає затребуваною та актуальною. 

Народженню технології передує цілком очевидна послідовність еволюційних 

перетворень, які транслюють первинну думку/ідею/теорію в прикладну площину. 

Вочевидь, зазначена трансформація на кожному етапі залучає все більше і більше 

людей – як творців, так і користувачів. Після досягнення критичної маси окрема 

технологія стає невід’ємною складовою соціально-технологічного розвитку. Отже, 

зона доцільності обмежена технологіями, які вже пройшли фази фундаментальних, 

лабораторних досліджень. Одним з таких орієнтирів є емпірична крива життєвого 

циклу Gartner. 

Запропоновані підходи до актуалізації практичних знань в контексті 

управління життєвим циклом ІКТ дадуть можливість:  

- зменшити час на ознайомлення та вивчення нової технології; 

- підвищити рівень практичних знань та навичок стосовно особливостей нової 

технології; 
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- створювати соціальні зв’язки для більш ефективного поширення знань; 

- накопичувати та розвивати інтелектуальний капітал, що сприятиме переходу 

з часом від імпорту до експорту технологій; 

- збільшити швидкість впровадження нових ІКТ, що сприятиме скороченню 

цифрових розривів, зменшенню розшарувань тощо. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

1. Проаналізовано вплив скорочення життєвого циклу на знецінення 

практичних знань та навичок та розроблено модель динамічної системи, яка описує 

співвідношення темпів накопичення знань та технологічного прогресу, визначено 

характер стаціонарних точок в фазовому просторі, показано наявність двох 

умовних областей фазового простору.  

2. На основі аналізу характеру поведінки накопичення знань та розвитку 

технології, в роботі визначено зміст наукової категорії «процес інфляції знань» як 

процес знецінення практичних знань через постійне зростання загального рівня 

інформації та практичних знань щодо нових технологій та засобів виробництва, з 

однієї сторони, та поступова втрата актуальності набутих знань – з іншої. 

3. Розроблено математичну модель процесу інфляції практичних знань в галузі 

ІКТ, яка враховує зв’язок між темпами розвитку технологій та накопичення знань 

як нелінійний процес та надає можливість формалізувати процес інфляції знань в 

умовах скорочення життєвого циклу ІКТ.  

4. Запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення актуалізації знань 

та навичок в умовах стрімкої появи нових технологій, які зроблять можливим  

підвищити ефективність управління життєвим циклом ІКТ. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ІКТ 

 

Концепція технологічного розриву надзвичайно актуальна для систем, які 

використовують ІКТ як продукт та інструмент. Таких, наприклад, як держава. 

Неоднорідне впровадження, а отже управління життєвим циклом ІКТ призводить 

до явища цифрового розриву, як констатація факту наявності географічних 

регіонів, соціальних груп, які не можуть використовувати (або обмежено 

використовувати) сучасні технології. Так технологічний розрив стає джерелом 

соціального розшарування, що так само унеможливлює гармонійний розвиток як 

економіки так і суспільства. Технологічний розрив є наслідком неефективного 

управління життєвим циклом ІКТ.  

Цифрова економіка є складовою частиною економіки, в якій домінують знання 

та нематеріальне виробництво. Поняття: «цифрова економіка», «економіка знань», 

«інформаційне суспільство» формують нову економічну систему, яка замінює 

індустріальну парадигму. Ця економічна модель надає можливість реалізації 

високо конкурентної продукції з високою доданою вартістю, створювати робочі 

місця нової якості, ефективно вирішувати соціальні, культурні та екологічні 

завдання. Розвинені країни приділяють пильну увагу гармонійному розвитку 

системоутворюючих елементів цифрової економіки, інформаційного суспільства 

та економіки знань на основі ефективного управління життєвим циклом ІКТ – від 

розроблення до впровадження. 

У п’ятому розділі увагу приділено розробленню методу скорочення 

цифрового розриву між об’єктами впровадження ІКТ на основі розроблених 

методологічних засадах.   
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5.1 Визначення стану розвитку об’єкту впровадження ІКТ на основі 

дослідження інтегральних показників 

 

Для апробації отриманих моделей (математична модель технологічного 

розриву між двома об'єктами впровадження ІКТ на основі нелінійного 

диференціального рівняння еволюції системи, яка функціонує в умовах обмежених 

ресурсів, та математична модель інфляції практичних знань в галузі ІКТ, яка 

враховує зв’язок між темпами розвитку технологій та накопичення знань як 

нелінійний процес) доцільно: 

- визначити наявний розмір технологічного розриву між Україною та країнами ЄС 

з позицій становлення цифрової економіки, як результату впровадження ІКТ та ІТ; 

- визначити динаміку значення розриву і на основі запропонованих моделей дати 

адекватний опис; 

- сформувати перелік рекомендацій з управління життєвим циклом ІКТ з метою 

скорочення відставання та оцінити їх ефективність. 

 

5.1.1 Індекс розвитку цифрової економіки DESI 

 

Європейська ініціатива «Цифровий порядок денний для Європи» [126] ставить 

за мету глибинну трансформацію соціальних, культурних та економічних відносин 

в Європейському союзі з застосуванням цифрових та інфокомунікаційних 

технологій. І за суттю є зразком ефективної стратегії управління ІКТ, в рамках якої 

в фокусі перебуває аналіз та дослідження потреби в ІКТ сервісах. Для оцінювання 

прогресу кожної країни розроблено відповідну систему показників, які об’єднанні 

в інтегральний показник – індекс розвитку цифрової економіки та суспільства 

(Digital Economy and Society Index - DESI) [127]. У роботі [128, 129] за відповідною 

методикою визначено показники DESI для України. 
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Таблиця 5.1  

Складові цифрової економіки за методологією DESI[129] 

Умовне позначення Назва показника DESI Значення 

x1 Рівень підключення до Інтернет 4,65 

x2 Рівень розвитку інтелектуального капіталу 

фактор 8,425 

x3 Використання ІКТ сервісів 4,38 

x4 Рівень впровадження цифрових технологій 3,7 

x5 Рівень розвитку публічних цифрових сервісів 0,75 
 

 

 

Отримані результати (табл.5.1) дають уявлення про загальне значення 

розвитку цифрової економіки і суспільства, проте досить часто постає питання 

щодо об’єднання країн за певними критеріями. Така оцінка дає змогу визначити 

наскільки стани в країнах подібні один до одного. Відповідь на це запитання дає 

процедура кластеризації – групування країн за певними критеріями. 

Нехай Х – множина об’єктів, Y – множина кластерів. Задано функцію відстані 

між об’єктами ρ(х,х') та кінцеву вибірку об’єктів 𝑋𝑚 = {𝑥1, . . , 𝑥𝑚} ⊂ 𝑋. Необхідно 

розбити вибірку на підмножини (кластери), без перетину, так щоб до складу 

кластера входили об’єкти близькі за метрикою ρ, а об’єкти різних кластерів суттєво 

відрізнялись. Кожному об’єкту надають номер кластеру yi. 

Під час розв’язку задач розпізнавання, класифікації та аналізу даних важливе 

значення має наявність засобів візуалізації багатовимірних даних, що наочно дає 

уявлення про конфігурації класів, кластерів і розташуванні окремих об'єктів. 

Задачу візуалізації ускладнено тим, що розмірність простору дорівнює кількості 

ознак показників верхнього рівня індексу DESI (𝑥𝑖 ∈ ℝ
5). Для полегшення 

сприйняття даних доцільно визначити проекцію цього набору точок на площину 

(𝐾 ∈ ℝ2), так щоб метричні співвідношення між проекціями точок на площині 

об’єктивно відповідали метричним співвідношенням між ними у вхідному просторі 

ознак. 

Існує ефективний метод трансформації простору ознак, що із збереженням 

істотної інформації про структуру даних надає нові ознаки, зручні та ефективні для 
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розв’язку завдань класифікації та кластеризації – метод головних компонент [130]. 

Метод головних компонент засновано на переході від вхідної безлічі зазвичай 

корельованих змінних 𝑋𝑚 = {𝑥1, . . , 𝑥𝑚} до нового набору змінних 𝐾𝑚 = {k1, . . , k𝑚} 

з нульовими коефіцієнтами коваріації між ними. Проте таке перетворення 

переважно призводить до втрати певної кількості інформації. Метрикою для 

оцінювання об’єму інформації є дисперсія проекцій на напрями нових компонент 

векторів початкової вибірки.  

Сутність методу полягає у переході від базису початкових ознак до базису 

власних векторів кореляційної матриці даних, які впорядковано за спаданням 

власних чисел. Ці вектори називають головними компонентами, а створений ними 

базис – базисом головних компонент. 

 

5.1.2 Зменшення розмірності простору ознак методом головних компонент 

для показників інтегрального індексу DESI. 

 

Всі обчислення та візуалізацію результатів виконано у середовищі Google 

Colab  (лістинг програми, додаток В). На першому етапі відцентруємо дані за 

співвідношенням 𝑥𝑖
𝑐 = 𝑥𝑖 − �̅�, де �̅� – середнє значення. В табл. 5.2 наведено основні 

статистичні характеристики - середнє значення та середньоквадратичне відхилення 

для даних [120]. 

Таблиця 5.2  

Статистичні характеристики вхідних даних 

 Показники Середнє значення, 𝑥 Середньоквадратичне відхилення, σ 

X1 13,468 3,225 

X2 13,151 3,300 

X3 6,336 1,516 

X4 6,761 1,854 

X5 6,870 2,819 
 

Для визначення рівня взаємозв’язку показників обчислюємо кореляційну 

матрицю для вхідних даних [129] (табл.5.3). 
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Таблиця 5.3 

Кореляційна матриця 

 X1 X2 X3 X4 X5 

X1 1,0000 0,7241 0,8130 0,5718 0,5715 

X2 0,7241 1,0000 0,7151 0,7035 0,6779 

X3 0,8130 0,7151 1,0000 0,5447 0,7089 

X4 0,5718 0,7035 0,5447 1,0000 0,6263 

X5 0,5715 0,6779 0,7089 0,6263 1,0000 
 

Оскільки всі попарні коефіцієнти кореляції більші за 0,5, то між показниками 

існує кореляційний зв'язок, а отже використання методу головних компонент є 

можливим [130]. Для переходу до головних компонент визначаємо власні значення 

кореляційної матриці (табл.5.4). 

 

Таблиця 5.4 

Власні значення кореляційної матриці 

Компоненти 
Власні 

значення 

% загальної 

дисперсії 

К1 3,66835 73,36 

К2 0,54130 10,82 

К3 0,40451 8,09 

К4 0,23968 4,79 

К5 0,14615 2,92 
 

З отриманих даних маємо, що перша і друга компонента описують приблизно 

73% і 11% загальної дисперсії, разом – 84%, що достатньо для практичного 

застосування. 

Визначаємо власні вектори [130] (табл.5.5) 

Таблиця 5.5 

  

Власні вектори 

Показник К1 К2 К3 К4 К5 

X1 -0,45069 -0,49382 -0,37741 0,236667 0,595456 

X2 -0,46716 0,110001 -0,23251 -0,84261 -0,07484 

X3 -0,46343 -0,46326 0,181483 0,208811 -0,70291 

X4 -0,41672 0,692633 -0,36737 0,435896 -0,1471 

X5 -0,43613 0,222933 0,797245 0,019627 0,352286 
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Так рівняння першої головної компоненти: 

 

𝐾1 = −0,45 ∙ 𝑋1
′ − 0,467 ∙ 𝑋2

′ − 0,463 ∙ 𝑋3
′ − 0,416 ∙ 𝑋4

′ − 0,436 ∙ 𝑋5
′ , 

 

другої: 

𝐾2 = −0,49 ∙ 𝑋1
′ + 0,11 ∙ 𝑋2

′ − 0,463 ∙ 𝑋3
′ + 0,693 ∙ 𝑋4

′ + 0,223 ∙ 𝑋5
′ , 

 

де 𝑋𝑖
′ - нормовані значення і-го показника (перехід до центрованих змінних 

виконують за співвідношенням 𝑋𝑖
′ =

𝑋𝑖
𝑐

𝜎𝑖
 ). Тоді: 

 

𝐾1 = −0,14 ∙ 𝑋1 − 0,141 ∙ 𝑋2 − 0,305 ∙ 𝑋3 − 0,224 ∙ 𝑋4 − 0,154 ∙ 𝑋5, 

 

 

  𝐾2 = −0,153 ∙ 𝑋1
𝑐 + 0,033 ∙ 𝑋2

𝑐 − 0,306 ∙ 𝑋3
𝑐 + 0,374 ∙ 𝑋4

𝑐 + 0,079 ∙ 𝑋5
𝑐
. 

 

Отже, зменшено розмірність простору ознак до 2: (𝑋 ∈ ℝ5) → (𝐾 ∈ ℝ2).  

Первинні дані, а також координати країн у просторі 𝐾 ∈ ℝ2наведено в табл. 5.6. 

 

Таблиця 5.6.  

 

Центровані показники DESI та відповідні значення в просторі ℝ2 
 

Країни 𝑋1
𝑐 𝑋2

𝑐 𝑋3
𝑐 𝑋4

𝑐 𝑋5
𝑐 К1 К2 

Австрія 0,498 1,054 -0,915 0,582 0,609 -0,161 0,495 

Бельгія 5,899 2,005 1,259 2,502 0,361 -2,075 -0,253 

Болгарія -2,576 -5,237 -0,343 -1,901 -3,264 2,102 -0,633 

Хорватія -5,270 -2,455 -1,304 0,792 -1,240 1,471 1,299 

Кіпр -2,831 -3,313 0,019 -0,602 -0,700 1,083 0,036 

Чехія 0,306 0,449 -0,461 1,438 -2,386 0,079 0,449 

Данія 3,807 5,122 2,637 3,695 5,757 -3,719 0,607 

Естонія -0,035 1,692 1,707 -1,421 5,016 -1,192 -0,583 

Фінляндія 1,512 6,327 1,112 2,337 4,460 -2,616 0,850 

Франція -0,764 1,378 0,491 -0,495 1,094 -0,291 -0,084 

Німеччина 2,907 1,920 -0,598 1,149 -1,077 -0,577 0,143 

Греція -3,196 -4,249 -1,352 -0,653 -1,561 1,818 0,387 

Угорщина -0,054 -1,160 0,343 -2,408 -2,772 1,019 -1,233 
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Ірландія -0,337 2,291 -0,202 2,631 0,805 -0,915 1,215 

Італія -4,231 -3,005 -1,700 -1,054 -0,501 1,819 0,623 

Латвія 1,800 -1,930 1,135 -2,981 -1,407 0,553 -1,879 

Литва 2,509 -0,613 1,195 1,124 -0,668 -0,765 -0,396 

Люксембург 4,264 3,060 1,313 -0,231 -1,960 -1,057 -1,173 

Мальта 0,958 -0,820 0,271 0,751 0,026 -0,269 0,025 

Нідерланди 4,168 3,493 1,653 1,671 4,983 -2,682 -0,008 

Польща -1,916 -2,470 -0,896 -2,527 -0,348 1,487 -0,479 

Португалія 0,325 -2,520 -0,052 0,647 1,320 -0,022 0,224 

Румунія -1,322 -6,349 -2,259 -2,900 -2,281 2,731 -0,573 

Словакія -2,195 0,031 -0,336 -0,982 -2,812 1,043 -0,147 

Словенія -2,863 -0,355 -0,135 -0,749 -1,881 0,935 0,038 

Іспанія -0,118 -0,574 -0,637 0,415 2,899 -0,245 0,568 

Швеція 3,901 5,556 2,651 3,034 3,815 -3,355 0,210 

Україна -8,824 -4,734 -4,960 -3,065 -6,120 5,082 1,003 

В. Британія 3,506 4,965 0,533 -0,588 0,413 -1,265 -0,709 
 

 

  

Візуалізація отриманих результатів. Як зазначено вище, зведення розмірності 

даних до ℝ2 надає можливість відобразити дані на площині (рис.5.1). 
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Рисунок 5.1. Розташування країн в 𝐾 ∈ ℝ2 за результатами аналізу показників 

DESI 2015 
 

 

5.1.3 Визначення технологічного розриву між Україною та країнами ЄС 

 

Виконано кластеризацію країн в просторі 𝑲 ∈ ℝ𝟐.  Для обґрунтування вибору 

методу кластеризації в табл. 5.7 наведено основні методи кластеризації. З огляду 

поставленої задачі, необхідно обрати метод, в результаті застосування якого можна 

отримати координати центрів кластерів, а складність буде не більше ~O(nki). 

К
2
 

К1 
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Зазначеним критеріям відповідає метод к-середніх (k-means). До переваг обраного 

методу можна віднести наявність готових бібліотек в сучасних мовах 

програмування, що сприятиме скороченню термінів розробки програмного 

забезпечення. 

 

Таблиця 5.7.  

Методи кластеризації [131, 132] 

Моделі 

кластеризації Особливості Складність Результати 

Моделі 

зв'язності 

(ієрархічні) 

Ієрархічна 

кластеризація  або таксономія будують

ся на основі відстані між вузлами ~O(n^2) 

Бінарне дерево 

кластерів 

Центроїдні 

моделі 

метод K-середніх (K-

means) представляє кожен кластер 

єдиним усередненим вектором ~O(nkl) 

Координати 

центрів кластерів 

Статистичні 

моделі 

кластери будуються, ґрунтуючись на 

статистичних розподілах.  ~O(nkl) 

Структура 

кластерів 

Моделі 

засновані на 

щільності 

в DBSCAN і в OPTICS кластери 

визначаються як зв'язані області 

відповідної щільності у просторі 

даних ~O(nkl) 

Структура 

кластерів 

Графові моделі 

використовує поняття кліки (аналіз 

графів)  O(n2 log n) 

Деревоподібна 

структура 

кластерів 

Нейро-

мережеві 

моделі нейронна мережа Кохонена 

залежить 

від 

архітектури 

НМ Класи 
 

Крім вхідної вибірки метод k-means потребує інформацію щодо кількості 

кластерів. Відповідно до загально прийнятого підходу виконаємо розбиття на 4 

кластери, з метою виявити чотири класи країн: високорозвинені, добре розвинені, 

задовільно розвинені, найменш розвинені. Результати кластеризації у новому 

просторі ознак наведено на рис.5.2. 
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Рисунок 5.2. Кластери країн в просторі  𝐾 ∈ ℝ2 (DESI 2015) 
 

Отримано 4 кластери. Фізичним змістом міжкластерної відстані є 

технологічний (цифровий) розрив. Визначення міжкластерної відстані виконано за 

співвідношенням:  

 

𝛥𝐾𝑖𝑗 = √(𝐾1𝑖 − 𝐾1𝑗)
2 + (𝐾2𝑖 − 𝐾2𝑗)

2, 

 

де (К1i,K2i) та (К1j,K2j) - координати центрів кластерів i та j в просторі 𝐾 ∈ ℝ2, 

та наведено в табл. 5.8. 

 

 

 

 К1 

 

Кластер 1 

Кластер 3 

Кластер 2 

Кластер 4 

ΔK31 

ΔK41 

ΔK21 
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                                    Таблиця 5.8.  

Технологічний розрив між кластерами (міжкластерна відстань) 

 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Кластер 1 ΔK11= 0 ΔK12= 2,43 ΔK13= 4,46 ΔK14= 8,14 

Кластер 2 ΔK21= 2,43 ΔK22= 0 ΔK23= 2,02 ΔK24= 5,78 

Кластер 3 ΔK31= 4,46 ΔK32= 2,02 ΔK33= 0 ΔK34= 3,89 

Кластер 4 ΔK41= 8,14 ΔK42= 5,78 ΔK43=3,89 ΔK44=0 

 

 

5.1.4 Визначення динаміки технологічного розриву 

 

Для оцінки динаміки технологічного розриву виконано додатково 

кластеризацію за показниками DESI 2020 [122] – рис. 5.3, рис. 5.4. 

Відстані від позиції України до центрів кластерів і порівняння з результатами 

за 2015р. наведено в табл. 5.9. 

 

Таблиця 5.9.  

Динаміка технологічного розриву між Україною та центрами кластерів 1, 2, 3 

 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

DESI 2015: Україна ΔKУкраїна-1= 8,14 ΔKУкраїна-2= 5,78 ΔKУкраїна-3=3,89 

DESI 2020: Україна ΔKУкраїна-1= 6,82 ΔKУкраїна-2= 3,27 ΔKУкраїна-3=1,2 
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Рисунок 5.3. Кластери країн в просторі  𝐾 ∈ ℝ2 (DESI 2020) 

 

 

К1 

 
К

2
 

Кластер 3 

Кластер 2 

Кластер 1 
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Рисунок 5.4 Динаміка зміни позицій країн в просторі 𝐾 ∈ ℝ2 2015-2020рр. (табл. 

Б.1, додаток) 

 

 

5.1.5 Інтерпретація динаміки відставання на основі математичної моделі 

технологічного розриву 

 

На основі кластеризації країн ЄС та України за значеннями показників індексу 

DESI за 2015р та 2020р зроблено такі висновки: 

- між країнами ЄС існує неоднорідний технологічний розрив, який формує 

кластери країн з подібним розвитком цифрової економіки; 

К
2
 

К1 
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- існує група високорозвинених країн (Фінляндія, Данія, Швеція, Нідерланди, 

Бельгія, Ірландія, Естонія), які мають найкращі показники з розвитку цифрової 

економіки та інформаційного суспільства в ЄС (Кластер 1, рис.5.4); 

- інші європейські країни формально можна розділити на дві групи – група 

розвинених та задовільно розвинених країн (відповідно Кластер 2 та Кластер 3, 

рис.5.4); 

- між країнами ЄС та Україною і 2015 р. існував значний технологічний 

розрив, який скоротився в 2020 р.  

Пояснення скорочення технологічного розриву між Україною на країнами ЄС 

на основі математичної моделі. Отже, відповідно до запропонованої моделі 

технологічного розриву, технологічний розрив визначається: 

- інтенсивністю впровадження технологій- λ; 

- потенціалом технології - μ; 

- швидкістю впровадження технології - r.  

Основні фактори, які вплинули на скорочення технологічного розриву 

протягом 2015-2020 рр. наведено в табл. 5.10. 

Таблиця 5.10  

Фактори скорочення технологічного розриву України від країн ЄС (2015-2020 рр.) 

Інноваційний 

вплив 

Дата Реакція системи 

Впровадження 

радіотехнології 

HSPA (3G) 

Видача ліцензій 

на користування 

радіочастотним 

ресурсом 2015, 

активна фаза 

впровадження 

2015-2017рр 

Потенціал технології високий: 

використання 3G має масовий характер, 

визначає розвиток та впровадження 

сервісів, які впливають на всі сфери 

життя. 

Висока швидкість впровадження: 

оскільки впровадження 3G відбулось із 

суттєвим запізненням в порівнянні з 
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іншими країнами світу (10 років) та була 

наявна вся необхідна інфраструктура 

(3G ready обладнання у операторів та 

відповідні пристрої користувачів), то на 

2015 р. сформувався значний попит на 

послуги 3G.  

 

Впровадження 

онлайн-порталу 

державних 

адміністративних 

послуг  

Початок 2019-

триває до 

сьогодні 

(додаток «Дія») 

Потенціал високий: державні онлайн-

послуги суттєво впливають на всі сфери 

життя. 

Середня швидкість впровадження: 

основні стримуючі  фактори: цифрова 

грамотність, доступ до мережі Інтернет. 

 

Впровадження 

радіотехнології 

Lte (4G) 

Видача ліцензій 

на користування 

радіочастотним 

ресурсом 2018, 

активна фаза 

впровадження 

радіотехнології 

триває 

Потенціал технології високий: 

використання 4G має масовий характер, 

надає можливість створювати нові 

ринки послуг. 

Висока швидкість впровадження: 

впровадження 4G відбулось із 

запізненням (5-7 років) в порівнянні з 

іншими країнами світу, на 2018 у 

операторів була наявна вся необхідна 

інфраструктура (4G ready обладнання), 

користувачі потребували більшої 
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пропускної здатності, все це обумовило 

значний попит на послуги 4G.  

Висока інтенсивність: послідовність 

впровадження 3G, 4G  

 

 

У такий спосіб можна узагальнити вказані в табл. 5.10 чинники і 

формалізувати їх в параметрах розробленої математичної моделі технологічного 

розриву протягом 2015-2020 рр. (табл.5.11). 

Таблиця 5.11  

Основні співвідношення між параметрами математичної моделі технологічного 

розриву 

Параметр  Україна Країни ЄС Співвідношення Пояснення 

Інтенсивність 

інновації 

λУкраїна λЄС λУкраїна > λЄС Україна протягом 

2016-2018 рр 

впровадила 3G, 

4G. В ЄС в 2020 

лише розпочато 

впровадження 5G. 

Тобто 

інтенсивність 

впровадження 

масштабних 

інновацій в 

Україні більша 
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Потенціал 

інноваційного 

впливу 

μУкраїна μЄС μУкраїна= μЄС Однаковий, 

оскільки для ЄС та 

України 

важливість, 

масштабність та 

роль технологій 

3G, 4G однакові 

Швидкість 

впровадження 

(або абсорбція 

інновацій) 

rУкраїна rЄС rУкраїна> rЄС Через затримку з 

впровадження в 

Україні та наявної 

потреби в 3G, 4G в 

2016 р, абсорбція 

технології 

відбувалась 

швидше ніж в ЄС 

 

Отже, з урахуванням  3.17 можна показати, що технологічний розрив можна 

описати таким співвідношенням: 

휀(𝑡) ≈ 휀0 +  𝑙𝑛
𝜆ЄС

𝜆Україна
+ (𝑟ЄС − 𝑟Україна)(𝑡 − 𝑡0) 

З урахуванням співвідношень між параметрами в табл. 5.11, отримано: 

휀(𝑡) < 휀(𝑡0) 

У такий спосіб показано, що запропонована в роботі модель технологічного 

розриву адекватно описує процеси, які пов’язані з впровадженням ІКТ. 
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5.2 Визначення пріоритетних напрямів з впровадження ІКТ 

 

Нехай комплексним завданням впровадження ІКТ та відповідних цифрових 

сервісів є наближення України до параметрів, властивих для центру кластера №1 

(рис.5.4). Тоді необхідно подолати у фазовому просторі К відстань (за евклідовою 

метрикою): 

∆𝐾 = |𝐶_1(𝐾1, 𝐾2) − 𝑈𝑘𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒(𝐾1, 𝐾2)| = √∆𝐾1
2 + ∆𝐾2

2, 

де 𝐶_1(𝐾1, 𝐾2) – координати центру кластера №1;   𝑈𝑘𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒(𝐾1, 𝐾2) – координати 

України; ∆𝐾1, ∆𝐾2 – складові  відстані ∆𝐾, які можна надати як: 

∆𝐾1 = |𝐾1_𝐶1 − 𝐾1𝑈𝑘𝑟| = |�⃗��⃗�𝑐1 − �⃗��⃗�𝑈𝑘𝑟| = |�⃗� ∆𝑥
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗|, 

∆𝐾2 = |𝐾2_𝐶2 − 𝐾2𝑈𝑘𝑟| = |�⃗⃗��⃗�с2 − �⃗⃗��⃗�𝑈𝑘𝑟| = |�⃗⃗� ∆𝑥
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗|, 

де ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗ ∈ ℝ5: {∆𝑥1; ∆𝑥2; ∆𝑥3; ∆𝑥4; ∆𝑥4} – вектор зміщень в початковому просторі 

ознак. Вектори �⃗� та �⃗⃗�, визначено з співвідношень для першої та другої головної 

компоненти для набора даних DESI 2019 [122]. 

 

     𝐾1 = −0.36 ∙ 𝑋1
′ − 0.487 ∙ 𝑋2

′ − 0.491 ∙ 𝑋3
′ − 0.446 ∙ 𝑋4

′  − 0.435 ∙ 𝑋5
′ , 

𝐾2 = 0.785 ∙ 𝑋1
′ − 0.19 ∙ 𝑋2

′ − 0.215 ∙ 𝑋3
′ − 0.465 ∙ 𝑋4

′ + 0.288 ∙ 𝑋5
′  

 

де 𝑋𝑖
′ - відцентровані та нормовані значення і-го показника в просторі X. 

Введено обмеження - функцію витрат:  

С(∆𝑥) ∝  |∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗|, 

тобто вартість реалізації заходів пропорційна відстані у просторі X. Припущення: 

найменших витрат можна досягти за умови визначення найкоротшої відстані |∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗|. 

Тоді: 

С(∆𝑥) ∝  |∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗| = √∑ ∆𝑥𝑖
2

𝑖 . 

Зазначені викладки надають основу для формулювання цільової функції з 

обмеженнями: 
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{
  
 

  
 𝐶0(∆𝑥) =∑∆𝑥𝑖

2

𝑖

→ 𝑚𝑖𝑛,       

𝜑1(𝑥) = ∆𝐾1 − |�⃗� ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗| = ∆𝐾1 −∑𝑎𝑖∆𝑥𝑖
𝑖

= 0,

𝜑2(𝑥) = ∆𝐾2 − |�⃗⃗� ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗| = ∆𝐾2 −∑𝑏𝑖∆𝑥𝑖
𝑖

= 0.

 

де  𝜑1(𝑥), 𝜑2(𝑥) – обмеження. 

Розв’язок задачі визначить оптимальні за критерієм вартості значення зміщень 

за кожною компонентою у первинному просторі ознак так, щоб у просторі K 

зміщення відповідали  ∆𝐾1 та  ∆𝐾2.  

Пошук розв’язку задачі виконано методом множників Лагранжа [123]. 

Побудовано функцію Лагранжа: 

 

𝐿(∆𝑥, 𝜇) = 𝐶0(∆𝑥) + ∑ 𝜇𝑘𝜑𝑘(∆𝑥) = ∑ ∆𝑥𝑖
2

𝑖 +𝑘 𝜇1(∆𝐾1 − ∑ 𝑎𝑖∆𝑥𝑖𝑖 ) + 𝜇2(∆𝐾2 −∑ 𝑏𝑖∆𝑥𝑖𝑖 ). 

 

Необхідна умова екстремуму:  

 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐿(∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗, �⃗�) = 0. 

 

Ця умова відповідає рівності нулю часткових похідних  за змінними ∆𝑥𝑖 та 

множникам 𝜇𝑘 функції Лагранжа: 
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{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕(∆𝑥1)
= 2∆𝑥1 − 𝜇1𝑎1 − 𝜇2𝑏1 = 0,

𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕(∆𝑥2)
= 2∆𝑥2 − 𝜇1𝑎2 − 𝜇2𝑏2 = 0,

𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕(∆𝑥3)
= 2∆𝑥3 − 𝜇1𝑎3 − 𝜇2𝑏3 = 0,

𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕(∆𝑥4)
= 2∆𝑥4 − 𝜇1𝑎4 − 𝜇2𝑏4 = 0,

𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕(∆𝑥5)
= 2∆𝑥5 − 𝜇1𝑎5 − 𝜇2𝑏5 = 0,

𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕𝜇1
= ∆𝐾1 −∑ 𝑎𝑖∆𝑥𝑖𝑖 = 0,

𝜕𝐿(∆𝑥,𝜇)

𝜕𝜇2
= ∆𝐾2 − ∑ 𝑏𝑖∆𝑥𝑖𝑖 = 0.

    

   

Координати центру кластеру 1 визначено за співвідношеннями: 

 

𝐾1_𝐶𝐶𝑁 =
∑ 𝐾1𝑁𝑗𝑗

𝑁𝑗
,  𝐾2_𝐶𝐶𝑁 =

∑ 𝐾2𝑁𝑗𝑗

𝑁𝑗
, 

 

де (𝐾1𝑁𝑗, 𝐾2𝑁𝑗) – координати країн, які входять до кластеру N у просторі K. 

Координати центру першого кластеру – (-3.31;-0.03), Координати позиції України 

(3.51;-0.23). Відстань до кластеру 1 та відповідні складові представлено в табл. 5.12  

 

Таблиця 5.12  

Розрахунок складових відстані «Україна-Кластер 1» 

Складова ∆𝐾1 Складова ∆𝐾2 Відстань ∆𝐾 

6.82 0.2 6.823 

 

Сформовано систему рівнянь часткових похідних за змінними ∆𝑥𝑖 та 

множникам 𝜇𝑘 функції Лагранжа: 
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(

 
 
 
 

2 0 0 0 0 0.36 −0.785
0 2 0 0 0 0.487 0.192
0 0 2 0 0 0.494 0.216
0 0 0 2 0 0.446 0.465
0 0 0 0 2 0.435 −0.288

−0.36 −0.487 −0.494 −0.446 −0.435 0 0
0.785 −0.192 −0.216 −0.465 0.288 0 0 )

 
 
 
 

(

 
 
 
 

∆𝑥1
∆𝑥2
∆𝑥3
∆𝑥4
∆𝑥5
𝜇1
𝜇2 )

 
 
 
 

=

(

 
 
 
 

0
0
0
0
0

−6.82
−0.2 )

 
 
 
 

 

Розв’язок системи знайдено матричним методом, результати наведено у 

табл.5.13. 

 

Таблиця 5.13  

Складники вектору зміщення та відносні значення 

Назва складової Вектор 

зміщення 

Значення Відносне 

значення, % 

Рівень підключення до Інтернет ∆𝑥1 2.3 15% 

Рівень розвитку інтелектуального 

капіталу  

∆𝑥2 3.36 22% 

Використання ІКТ сервісів ∆𝑥3 3.41 23% 

Рівень впровадження цифрових 

технологій 

∆𝑥4 3.13 21% 

Рівень розвитку публічних 

цифрових сервісів 

∆𝑥5 2.9 19% 

 

У такий спосіб отримано оптимальний за критерієм вартості вплив управління 

на об’єкт впровадження ІКТ такий як держава з метою подолання технологічного 

розриву. 

Відмічено, що найбільшу питому вагу мають складові розвитку 

інтелектуального капіталу (22%), використання ІКТ сервісів (23%) та рівень 

впровадження цифрових технологій (21%). Ці компоненти залежать від рівня 

відповідності практичних знань та навичок сучасним технологіям, саме тому для 

подолання цифрового розриву доцільно використовувати рекомендації стосовно 

зменшення інфляції знань, отримані на основі аналізу зв’язку між темпами 

розвитку технологій та накопичення знань як нелінійний процес. 
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Скорочення цифрового розриву в 2015-2020 рр відбулося через стрімке 

впровадження двох поколінь зв’язку. Нові сервіси не потребували суттєвого 

вдосконалення навичок і були для масового користувача знайомі та зрозумілі. 

Проте вже сьогодні розробники європейського індексу DESI в своїх звітах [122] 

ведуть спостереження розвитку нових технологій (блокчейн, квантові технології, 

високопродуктивні обчислення, технології обробки даних (машинне навчання, 

штучний інтелект)) і відповідних навичок, як системоутворюючих складових 

майбутньої цифрової економіки (тобто має місце дослідження та управління 

життєвим циклом цифрових технологій). Саме тому стратегія випереджального 

розвитку людського капіталу є безальтернативною. 

Тому запровадження визначеного в табл. 5.13 впливу потребує попереднього 

розвитку необхідних знань та навичок, саме це забезпечить високу абсорбцію 

інновації відповідно до математичної моделі інфляції знань. 

 

5.3 Розроблення методу підвищення ефективності управління життєвим 

циклом ІКТ 

 

На основі зазначених вище викладок сформовано метод підвищення 

ефективності управління життєвим циклом ІКТ. Структурна схема представлена на 

рис. 5.5 та табл. 5.14 
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Рисунок 5.5. Структурна схема методу підвищення ефективності управління 

життєвим циклом ІКТ. 

Таблиця 5.14  

Деталізація блоків структурної схеми методу підвищення ефективності 

управління життєвим циклом ІКТ 

Рівень: Вхідні дані 

Модуль Опис 

Інтегральні індекси 

розвитку 

Інтегральні індекси розвитку об’єкта впровадження ІКТ 

(домогосподарство, підприємство, держава).  

Перспективні ІКТ 

технології для 

впровадження 

Результати аналітичних та маркетингових досліджень 

стосовно перспективних технологій. Наприклад, 

аналітика від Gartner. 

Дані про поточний 

розвиток ІКТ сервісів 

Проникнення ІКТ сервісів, рівень технологічного 

оснащення 

Дані про наявний 

інтелектуальний 

капітал 

Рівень освіти, рівень практичних навичок, наявність 

освітньої та навчальної інфраструктури, структура та 

якість науково-технічного персоналу, віковий розподіл 

Рівень: Процесінг 

Модуль Процес Результат 
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Визначення рівня 

технологічного 

розриву 

Визначення розриву між 

об’єктами впровадження ІКТ 

на основі методів зменшення 

розмірності та кластеризації. 

Розмір та структура 

розриву. 

Аналіз на основі 

математичної моделі 

технологічного 

розриву 

Визначення динаміки 

розриву. Визначення 

інтенсивності, потенціалу та 

швидкості впровадження 

інновацій. Визначення 

причин розриву. 

Параметри динаміки 

розриву. 

Формування 

складових впливу 

управління 

Побудова цільової функції, 

визначення обмежень. 

Визначення оптимального 

впливу управління у вигляді 

розв’язку задачі оптимізації. 

Сигнал управління. 

Аналіз нових 

технологій 

Порівняльний аналіз за 

критерієм готовності, 

вартості, строків 

впровадження, визначення 

потенціалу впливу. 

Метадані про 

технологію, оцінка 

строків впровадження. 

Аналіз відповідності 

знань та навичок на 

основі моделі інфляції 

знань 

Визначення відповідності 

наявних знань та навичок 

поточним та перспективним 

технологіям. 

Значення рівня 

відповідності. 

Визначення 

необхідних знань та 

навичок 

Формування переліку 

необхідних знань та навичок 

для впровадження 

перспективної технології. 

Перелік знань та 

практичних навичок. 

Аналіз поточного 

попиту на цифрові 

сервіси 

Визначення рівня попиту на 

технологію, готовність 

інфраструктури, рівень 

задоволення потреби, 

визначення географічного та 

соціального розподілу 

потреби. 

Метадані щодо потреби в 

сервісі. 

Аналіз рівня розвитку 

інтелектуального 

капіталу 

 

Визначення структури 

науково-технічного 

персоналу, рівня 

технологічної грамотності, 

рівня фундаментальної 

підготовки. 

Метадані щодо 

структури 

інтелектуального 

капіталу. 

Рівень: Вихідні дані 
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Рекомендації з 

управління життєвим 

циклом ІКТ 

Перелік рекомендацій стосовно управління стадіями 

життєвого циклу технології . 

Організаційні та 

технічні рекомендації 

з підготовки фахівців 

та напрямів 

технологічної 

грамотності  

 

Перелік організаційних рекомендацій щодо 

забезпечення актуальними знаннями та практичними 

навичками впровадження нових та перспективних 

технологій. 

 

5.4 Експериментальне дослідження методу підвищення ефективності 

управління життєвим циклом ІКТ 

 

З метою доведення дієвості запропонованого у п. 5.3 методу підвищення 

ефективності управління життєвим циклом ІКТ розглянуто реальну динаміку 

значення цифрового розриву між Україною та ЄС. 

За методом п. 5.3. визначено значення цифрового розриву на основі аналізу 

інтегрального індексу DESI. Динаміку з 2015 по 2020р представлено в табл. 5.15 

Таблиця 5.15  

Динаміка цифрового розриву між Україною та ЄС 2015-2020 рр. 

Період рік Значення міжкластерної відстані Україна-Кластер1, ε(t) 

1 2015 8.14 

2 2016 8.12 

3 2017 7.62 

4 2018 7.15 

5 2019 6.9 

6 2020 6.28 
 

Припущення: оскільки показник Херста для вибірки табл. 5.15 становить 

0,771>0,5, то скорочення цифрового розриву триватиме і матиме сталу тенденцію. 

Величина вибірки 6 періодів, тому максимальна глибина прогнозування 

складатиме 3 періоди. За методом найменших квадратів МНК побудовано 

апроксимуючу криву:  εA(t)=8,8278e-0,053t (рис.5.6), при цьому коефіцієнт 

достовірності апроксимації дорівнює R² = 0,9553, на основі отриманої 
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апроксимуючої кривої виконано екстраполяцію значення цифрового розриву на 

наступні три роки (табл.5.16). 

Таблиця 5.16 

 Прогноз значення цифрового розриву між Україною та ЄС 2021-2023 рр. 

Період рік 

Прогнозоване значення міжкластерної відстані Україна-

Кластер1, εП(t) 

7 2021 6,46 

8 2022 6,21 

9 2023 5,96 

 

 

Рисунок 5.6 Динаміка зміни цифрового розриву ε(t); крива апроксимації – εА(t); 

прогноз цифрового розриву εП(t). 

На основі запропонованого методу сформовані сигнали управління на об’єкт 

впровадження ІКТ, і відповідним чином змодельована динаміка цифрового розриву 

для 2021-2023 рр (табл.5.16). 
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Таблиця 5.17  

Порівняльний аналіз прогнозованих та змодельованих значень цифрового 

розриву. 

Рік 
Прогнозне значення 

цифрового розриву 

Змодельовані 

значення цифрового 

розриву 

Відносна різниця,% 

2021 6,46 5,89 8,8% 

2022 6,21 5,62 9,4% 

2023 5,96 5,33 10,6% 

 

Отже, використання запропонованого методу для формування впливу на 

об’єкт впровадження ІКТ надає можливість забезпечити скорочення цифрового 

розриву на 10% відносно прогнозованих значень. 

 

5.5 Інформаційна система підтримки прийняття рішень щодо підвищення 

ефективності управління життєвим циклом ІКТ 

 

На основі розробленого методу підвищення ефективності управління 

життєвим циклом ІКТ створено прототип відповідної інформаційної системи. 
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Рисунок 5.7 Архітектура інформаційної системи 

 

Фрагменти інтерфейсу користувача представлено на рис.5.8 та рис.5.9 

 

Рисунок 5.7 Фрагмент модуля «Визначення цифрового розриву» 



133 
 

 

Рисунок 5.8 Фрагмент модуля «Кластерний аналіз» 

 

Користувачем розробленої інформаційної системи є експерт-аналітик з 

формування стратегії управління процесами впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій, який формує вхідний масив даних для роботи системи 

на основі аналізу актуальної інформації за тематиками: інтегральні індекси 

розвитку, конкурентний аналіз, перелік вимог до перспективних технологій, аналіз 

поточного стану об’єкта впровадження ІКТ. В модулі «Моделювання цифрового 

розриву» експерту доступне середовище моделювання динаміки цифрового 

розриву за різних сценаріїв. В модулі «Управління впровадженням» експерту 

доступне середовище визначення сигналу управління об’єктом впровадження ІКТ. 
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Висновки до 5-го розділу 

 

1. Визначено фактичний технологічний розрив між Україною як об’єктом 

впровадження ІКТ та країнами ЄС на основі аналізу інтегральних показників 

розвитку, таких як Digital Economy and Society Index з 2015 р. та по 2020 р. 

2.  Вказано на можливість адекватно описати динаміку технологічного розриву 

на основі основних положень розробленої математичної моделі технологічного 

розриву. 

3.  Розроблено метод підвищення ефективності управління життєвим циклом 

технології на основі визначення складових технологічного розриву, вирішенню 

задачі мінімізації витрат на подолання відставання та формування оптимального 

сигналу управління. 

4. На основі порівняльного аналізу прогнозованого значення цифрового 

розриву та змодельованого на основі застосування запропонованого методу, 

визначено, що його застосування надає можливість зменшити цифровий розрив на 

10% відносно прогнозованих значень.  

5. На основі розробленого методу підвищення ефективності управління 

життєвим циклом ІКТ створено прототип інформаційної системи підтримки 

прийняття рішень щодо підвищення ефективності управління життєвим циклом 

ІКТ. 
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ВИСНОВКИ 

 

Множина теоретичних та практичних положень отриманих в дисертаційній 

роботі складає нове вирішення науково-прикладного завдання підвищення 

ефективності управління життєвим циклом ІКТ. 

1. Встановлено, що завдання підвищення ефективності управління життєвим 

циклом ІКТ в поточних соціально-економічних умовах та в умовах 

експоненціального технологічного розвитку є надзвичайно актуальним. 

Неефективне управління етапами життєвого циклу ІКТ призводить до 

неоднорідного розвитку окремих елементів соціального та економічного 

середовища – соціальне та економічне розшарування (цифровий розрив) як 

результат неоднорідності впровадження; втрата суб’єктності користувача, як 

результат часткової віртуалізації процесів життєдіяльності; парадокс 

продуктивності ІКТ (невідповідність між ефективністю від впровадження 

технології та інвестованим ресурсам), як результат впровадження ІКТ безвідносно 

до фізичних процесів об’єкта впровадження. Результати проведеного аналізу 

надали можливість сформулювати проблему дисертаційного дослідження щодо 

розроблення моделей методу підвищення ефективності управління життєвим 

циклом ІКТ. 

2. Розроблено концептуальну модель управління життєвим циклом ІКТ, в 

основу якої покладено функціонал відповідності між поточною потребою та 

можливостями технології, що дало можливість сформулювати цільову функцію 

управління життєвим циклом. 

3. Використання  ентропії як метрики невизначеності системи дало можливість 

дослідити характер поведінки ІКТ в моменти інноваційного впливу. Зокрема 

визначено, що під дією інновації ентропія системи зростає, а після введення в дію 

антиентропійних механізмів спадає. Порівняльний аналіз поведінки системи в 

точці біфуркації (момент впливу інновації) та емпіричної кривої Gartner надав 

можливість задати інтерпретацію останньої, що дозволило розвинути модель 

прийняття рішень щодо управління життєвим циклом ІКТ на основі врахування 
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процесів ентропійно-інформаційного обміну в ІКТ, і на основі якої запропоновано 

практичні рекомендації щодо зменшення невизначеності при впровадженні ІКТ. 

4. Розроблено математичну модель технологічного розриву між двома 

об’єктами впровадження ІКТ на основі нелінійного диференціального рівняння 

еволюції системи, яка функціонує в умовах обмежених ресурсів. Модель надає 

можливість формалізувати технологічний розрив між об’єктами впровадження ІКТ 

і адекватно описувати технологічний розрив через параметри інтенсивності 

впровадження інновацій, величини технологічного потенціалу інновації та від 

внутрішньої властивості об’єкту впровадження ІКТ сприймати інноваційний 

вплив. Досліджено еволюцію технологічного розриву за умови впливу потоку 

інновації у вигляді двох моделей: пуасонівського потоку подій з незалежними 

додатними прирощеннями розподіленими за нормальним законом (лінійна 

модель); з експоненціально зростаючим коефіцієнтом впливу (експоненціальна 

модель). Визначено функціональну залежність зміни в часі величини 

технологічного розриву від параметрів потоку нововведень (інтенсивність 

впровадження та величина потенціалу інновації) та від внутрішньої 

характеристики системи як здатності сприймати інноваційний вплив. 

5. Розроблено модель динамічної системи, яка описує співвідношення темпів 

накопичення знань та технологічного прогресу, визначено характер стаціонарних 

точок в фазовому просторі, встановлено наявність двох умовних областей фазового 

простору (зона прогресу, зона регресу), визначено динаміку системи в зазначених 

областях. На основі аналізу характеру поведінки накопичення знань та розвитку 

технології, в роботі визначено зміст наукової категорії «процес інфляції знань», що 

означає постійне зростання загального рівня практичної інформації/знань щодо 

нових технологій/засобів виробництва – з однієї сторони, та поступової втрати  

цінності практичних знань через зменшення актуальності/відповідності до 

зміненого технологічного середовища. Такий підхід до розуміння поняття «процес 

інфляції знань» надає форму процесам втрати актуальності, знецінення  знань 

тощо. Зазначено, що інфляція знань є природнім процесом, який віддзеркалює 

нерівноважне положення окремого індивіду по відношенню до технологічної 
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еволюції і так само є стимулом/джерелом індивідуального розвитку. Формалізація 

процесу інфляції знань надала можливість розробити практичні рекомендації щодо 

актуалізації набору знань, яка впливає на скорочення темпів впровадження ІКТ. 

6. Розроблено метод по визначенню технологічного (цифрового) розриву на 

основі статистичного аналізу інтегральних показників розвитку цифрової 

економіки. Розроблений метод надає можливість визначати величину розриву, а 

також проводити аналіз динаміки розриву в часі, що дає можливість розробити 

сигнальні індикатори ефективності або неефективності впровадження  ІКТ. На 

основі методу визначено фактичний технологічний розрив між Україною, та 

країнами ЄС як об’єктами впровадження ІКТ, на основі аналізу інтегральних 

показників розвитку таких як Digital Economy and Society Index за 2015 р - 2020 р. 

Встановлено, що за вказаний період Україна скоротила відставання на основі 

швидкого впровадження двох поколінь зв’язку та ініціативі переведення 

адміністративних державних послуг в онлайн-режим. 

7. Розроблено метод підвищення ефективності управління життєвого циклу ІКТ 

на основі формування сигналу управління на об’єкт впровадження ІКТ на основі 

вирішення задачі оптимізації з скорочення технологічного розриву. Розроблений 

метод разом з методом визначення технологічного розриву надав можливість 

розробити метод підвищення ефективності управління життєвим циклом 

технології на основі визначення складових технологічного розриву, вирішенню 

задачі мінімізації витрат на подолання відставання та формування оптимального 

сигналу управління. Встановлено, що застосування методу надає можливість 

зменшити цифровий розрив на 10% відносно прогнозованих значень, отриманих на 

основі статистичного аналізу динаміки поточного цифрового розриву. На основі 

розробленого методу підвищення ефективності управління життєвим циклом ІКТ 

створено прототип інформаційної системи підтримки прийняття рішень щодо 

підвищення ефективності управління життєвим циклом ІКТ. 

8. Мета дослідження щодо підвищення ефективності управління життєвим 

циклом ІКТ на основі розроблення методу підвищення ефективності управління 

життєвим циклом досягнута, всі часткові завдання вирішено повністю. Наукові 
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положення є вирішенням науково-прикладного завдання підвищення ефективності 

управління життєвим циклом ІКТ. 
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Додаток Б 
 

Таблиця Б.1 

                                                                                                                                                                               

Показники індексу DESI (2015-2020) 

Країна Рік 

Рівень 

підключення 

до Інтернет 

Рівень 

розвитку 

інт.  

капіталу 

Використання 

ІКТ сервісів 

Рівень 

впровадження 

цифрових 

технологій 

Рівень 

розвитку 

публічних 

цифрових 

сервісів 

Австрія 2015 7,06 12,55 6,33 5,60 8,99 

Австрія 2016 7,96 12,58 6,64 6,04 9,97 

Австрія 2017 8,56 13,31 6,89 6,28 10,46 

Австрія 2018 9,36 13,84 7,50 6,98 10,84 

Австрія 2019 10,87 13,91 7,88 6,95 11,44 

Австрія 2020 11,79 14,18 8,10 8,12 12,13 

Бельгія 2015 7,86 11,60 7,08 8,57 7,72 

Бельгія 2016 8,56 11,74 7,55 9,96 8,59 

Бельгія 2017 9,39 11,85 8,01 11,06 8,61 

Бельгія 2018 9,95 11,41 8,15 11,29 9,35 

Бельгія 2019 9,98 12,40 8,42 12,28 9,87 

Бельгія 2020 13,01 12,60 9,17 13,17 10,76 

Болгарія 2015 6,53 7,29 4,43 3,06 5,51 

Болгарія 2016 7,39 7,11 4,71 3,19 6,20 

Болгарія 2017 8,47 6,82 4,64 3,31 6,74 

Болгарія 2018 8,89 7,93 5,11 3,67 7,87 

Болгарія 2019 9,29 7,13 5,51 3,38 8,47 

Болгарія 2020 9,62 8,48 5,50 3,57 9,26 

Велика 

Британія 2015 8,56 14,09 8,74 7,00 7,32 

Велика 

Британія 2016 9,29 14,34 9,00 8,13 8,00 

Велика 

Британія 2017 9,80 14,76 9,38 9,04 8,23 

Велика 

Британія 2018 10,21 15,26 9,66 9,55 8,85 

Велика 

Британія 2019 10,71 15,41 10,35 10,40 9,72 

Велика 

Британія 2020 12,20 15,75 11,00 10,84 10,62 
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Греція 2015 4,73 8,55 4,90 4,85 3,09 

Греція 2016 5,28 8,33 5,28 4,59 4,05 

Греція 2017 5,86 8,30 5,62 5,49 5,06 

Греція 2018 6,49 7,99 5,90 5,72 6,18 

Греція 2019 7,37 8,19 6,50 6,05 6,97 

Греція 2020 8,34 8,70 6,91 5,64 7,73 

Данія 2015 11,28 15,16 9,80 9,59 11,16 

Данія 2016 11,68 15,06 9,98 9,94 11,56 

Данія 2017 12,35 15,62 10,67 11,08 11,81 

Данія 2018 13,06 15,14 10,94 11,33 12,00 

Данія 2019 14,80 15,29 11,29 12,24 12,41 

Данія 2020 16,46 15,32 11,27 13,03 13,07 

Естонія 2015 9,67 13,97 8,51 4,94 11,59 

Естонія 2016 10,79 13,92 8,87 5,70 12,07 

Естонія 2017 11,36 13,97 8,92 6,84 12,11 

Естонія 2018 11,77 14,58 9,22 7,72 12,45 

Естонія 2019 12,49 15,61 9,47 7,97 12,74 

Естонія 2020 12,96 16,66 9,81 8,23 13,40 

ЄС (середнє 

значення) 2015 7,78 11,00 6,75 5,84 7,53 

ЄС (середнє 

значення) 2016 8,52 11,13 7,00 6,62 8,13 

ЄС (середнє 

значення) 2017 9,28 11,35 7,36 7,14 8,69 

ЄС (середнє 

значення) 2018 9,98 11,90 7,77 7,56 9,28 

ЄС (середнє 

значення) 2019 11,19 11,97 8,25 7,95 10,05 

ЄС (середнє 

значення) 2020 12,51 12,32 8,70 8,27 10,80 

Ірландія 2015 6,57 11,86 6,22 9,26 9,15 

Ірландія 2016 7,46 11,92 6,38 11,35 9,46 

Ірландія 2017 8,09 11,76 6,93 12,08 10,00 

Ірландія 2018 8,98 13,26 7,50 12,69 10,68 

Ірландія 2019 10,63 13,54 8,31 13,82 11,72 

Ірландія 2020 11,42 14,10 9,31 14,86 12,09 

Іспанія 2015 8,38 10,80 6,72 5,85 9,61 

Іспанія 2016 9,39 11,37 6,96 6,17 9,99 

Іспанія 2017 10,63 10,56 7,34 7,08 10,45 

Іспанія 2018 11,49 11,21 7,81 8,23 11,49 

Іспанія 2019 13,85 11,12 8,27 8,26 12,14 

Іспанія 2020 15,20 11,89 9,12 8,24 13,09 

Італія 2015 5,90 7,70 4,81 4,44 6,91 
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Італія 2016 6,79 7,79 4,93 5,25 7,37 

Італія 2017 8,01 7,78 5,33 5,50 7,58 

Італія 2018 8,76 7,89 5,62 5,82 8,11 

Італія 2019 12,04 8,01 6,25 6,00 9,29 

Італія 2020 12,50 8,11 6,67 6,25 10,12 

Кіпр 2015 4,36 8,39 5,62 5,00 7,28 

Кіпр 2016 6,00 8,44 5,96 5,77 8,22 

Кіпр 2017 6,82 8,55 6,68 6,09 8,59 

Кіпр 2018 7,51 9,06 7,15 6,32 9,32 

Кіпр 2019 8,64 8,66 7,59 6,70 9,85 

Кіпр 2020 9,61 8,95 8,17 6,90 10,34 

Латвія 2015 11,38 9,18 6,76 3,11 8,20 

Латвія 2016 12,44 9,45 7,24 3,72 9,24 

Латвія 2017 12,56 10,03 7,32 3,94 10,29 

Латвія 2018 13,25 10,00 7,51 4,92 11,17 

Латвія 2019 14,95 10,11 7,90 4,94 12,04 

Латвія 2020 15,44 8,76 8,10 5,66 12,76 

Литва 2015 8,58 8,74 7,22 6,74 9,10 

Литва 2016 9,31 8,77 6,83 7,47 10,12 

Литва 2017 9,94 9,23 7,28 8,06 10,50 

Литва 2018 10,87 10,19 7,62 9,19 11,49 

Литва 2019 11,50 10,55 8,33 9,51 11,91 

Литва 2020 12,22 10,96 8,60 9,89 12,22 

Люксембург 2015 11,27 13,14 8,73 5,38 6,24 

Люксембург 2016 12,23 13,36 9,25 5,29 6,73 

Люксембург 2017 13,28 12,92 9,50 6,17 7,38 

Люксембург 2018 13,82 13,78 9,76 6,51 8,58 

Люксембург 2019 14,27 14,35 8,63 7,48 9,73 

Люксембург 2020 15,84 14,55 8,83 7,64 11,06 

Мальта 2015 8,18 13,34 7,16 7,13 10,68 

Мальта 2016 8,75 13,98 8,00 7,70 10,71 

Мальта 2017 9,69 14,27 8,07 8,65 11,18 

Мальта 2018 10,60 14,32 8,94 8,42 11,02 

Мальта 2019 10,96 13,76 9,35 9,92 11,28 

Мальта 2020 14,68 15,44 9,89 10,98 11,72 

Нідерланди 2015 10,09 13,58 8,93 8,68 9,95 

Нідерланди 2016 11,27 13,82 9,03 10,08 10,49 

Нідерланди 2017 11,93 14,50 9,84 10,83 10,63 

Нідерланди 2018 12,40 15,30 10,40 11,50 11,20 

Нідерланди 2019 12,63 15,50 11,00 12,52 11,95 

Нідерланди 2020 15,08 16,04 11,28 13,15 12,14 

Німеччина 2015 8,92 12,82 7,30 5,70 6,35 

Німеччина 2016 9,37 13,14 7,71 6,38 7,40 
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Німеччина 2017 9,73 13,21 7,97 6,68 7,94 

Німеччина 2018 10,16 13,55 8,54 7,17 8,46 

Німеччина 2019 11,91 13,61 9,04 7,83 8,83 

Німеччина 2020 14,85 14,10 9,23 7,91 9,96 

Польща 2015 6,96 7,92 5,01 3,45 7,96 

Польща 2016 7,66 8,01 5,19 3,69 7,99 

Польща 2017 8,81 8,62 6,02 3,93 8,13 

Польща 2018 9,85 9,06 6,32 4,20 8,24 

Польща 2019 10,71 9,21 6,87 4,70 9,23 

Польща 2020 12,84 9,32 7,45 5,25 10,11 

Португалія 2015 7,71 7,98 5,23 6,02 10,13 

Португалія 2016 8,70 8,73 5,69 7,46 10,22 

Португалія 2017 9,70 8,56 6,02 7,93 9,98 

Португалія 2018 11,08 9,06 6,49 8,06 10,12 

Португалія 2019 12,10 8,81 6,79 8,28 11,02 

Португалія 2020 13,48 9,44 7,21 8,17 11,27 

Румунія 2015 8,73 6,87 3,26 3,35 4,67 

Румунія 2016 10,05 6,89 3,91 3,75 5,12 

Румунія 2017 10,73 7,54 3,94 3,97 5,57 

Румунія 2018 12,20 7,87 4,73 4,17 6,16 

Румунія 2019 12,50 7,77 5,24 4,26 6,75 

Румунія 2020 14,05 8,29 5,38 4,99 7,26 

Словакія 2015 7,22 9,24 6,42 5,59 4,59 

Словакія 2016 7,96 9,74 6,31 6,18 4,66 

Словакія 2017 9,02 10,15 7,07 6,24 6,08 

Словакія 2018 9,48 10,74 7,31 7,16 7,20 

Словакія 2019 9,91 11,05 7,70 6,61 7,61 

Словакія 2020 11,87 10,45 8,00 6,51 8,34 

Словенія 2015 9,07 10,41 6,51 5,33 6,90 

Словенія 2016 9,83 10,71 6,03 6,77 7,84 

Словенія 2017 10,46 11,52 6,30 7,14 7,93 

Словенія 2018 10,96 11,42 7,07 7,65 8,80 

Словенія 2019 12,14 11,58 7,47 7,82 9,68 

Словенія 2020 12,56 12,09 7,76 8,19 10,61 

Угорщина 2015 7,35 9,61 6,90 3,59 4,23 

Угорщина 2016 8,52 9,87 7,08 4,02 4,33 

Угорщина 2017 9,35 10,31 7,27 4,58 5,28 

Угорщина 2018 10,29 10,63 7,42 5,14 6,54 

Угорщина 2019 11,48 10,53 7,68 4,97 7,61 

Угорщина 2020 14,95 10,46 8,38 5,06 8,67 

Україна 2015 4,65 8,43 4,38 3,70 0,75 

Україна 2016 5,05 8,69 5,11 3,75 1,12 

Україна 2017 6,73 8,74 5,44 3,97 2,57 
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Україна 2018 8,20 8,87 5,73 4,17 3,16 

Україна 2019 9,50 9,17 6,24 4,26 4,75 

Україна 2020 10,05 9,29 6,38 4,39 6,26 

Фінляндія 2015 9,91 18,05 9,47 8,43 10,82 

Фінляндія 2016 10,09 18,36 9,59 9,12 11,13 

Фінляндія 2017 10,60 18,67 9,78 10,11 11,32 

Фінляндія 2018 10,39 19,04 10,22 11,38 11,75 

Фінляндія 2019 13,64 19,38 10,77 12,03 12,30 

Фінляндія 2020 14,79 19,61 11,45 13,41 13,05 

Франція 2015 7,66 11,06 6,69 5,18 6,87 

Франція 2016 8,04 10,87 6,70 6,66 7,98 

Франція 2017 8,88 11,24 7,00 7,17 8,83 

Франція 2018 9,61 11,77 7,27 7,49 9,58 

Франція 2019 12,00 11,75 7,49 8,15 10,39 

Франція 2020 12,46 11,86 7,96 8,41 11,51 

Хорватія 2015 5,65 10,25 5,88 7,15 4,07 

Хорватія 2016 6,68 10,41 6,89 6,72 5,73 

Хорватія 2017 7,52 10,81 7,42 7,01 6,23 

Хорватія 2018 8,03 11,46 7,39 7,35 6,56 

Хорватія 2019 9,30 11,71 8,00 7,71 7,62 

Хорватія 2020 10,29 12,29 8,32 8,29 8,36 

Чехія 2015 8,10 11,21 6,39 7,44 4,96 

Чехія 2016 8,68 11,14 6,45 7,46 5,63 

Чехія 2017 8,99 10,70 6,74 8,39 7,19 

Чехія 2018 9,85 11,26 7,15 8,30 8,12 

Чехія 2019 10,86 11,20 7,69 8,54 8,98 

Чехія 2020 11,22 12,16 8,12 9,92 9,36 

Швеція 2015 11,20 15,32 9,76 9,01 9,85 

Швеція 2016 11,59 15,57 9,60 9,83 10,73 

Швеція 2017 12,26 15,86 10,29 10,51 10,97 

Швеція 2018 13,38 17,49 11,05 10,84 11,22 

Швеція 2019 15,01 17,91 11,25 11,59 11,69 

Швеція 2020 16,09 17,93 11,39 12,43 11,90 

Джерело: складено автором на основі [127, 131, 134 -139]. 
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Додаток В 

Фрагмент програмного коду макету програмного забезпечення. 
 

import numpy as np  

import matplotlib.pyplot as plt  

import pandas as pd  

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

from sklearn.decomposition import PCA 

import math 

 

# завантаження данних в форматі .csv 

filepath =”https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi#download/metadata.csv"  

dataset = pd.read_csv(filepath, sep=";") 

dataset.head() 

 

#виділення простору ознак та показників 

features=dataset.columns[1:] 

target=dataset.columns[0] 

x = dataset.loc[:, features].values 

y = dataset.loc[:,target].values 

 

#нормалізація даних  

x = StandardScaler().fit_transform(x) 

 

#виділення 2 перших компонент 

pca = PCA(n_components=2) 

principalComponents = pca.fit_transform(x) 

principalDf = pd.DataFrame(data = principalComponents, columns = ['principal compo

nent 1', 'principal component 2']) 

finalDf = pd.concat([principalDf, dataset[target]], axis = 1) 
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targets=dataset.iloc[:,0] 

 

# візуалізація компонент та динаміки країн 

finalDf = pd.concat([principalDf, dataset[target]], axis = 1) 

targets=dataset.iloc[:,0] 

fig = plt.figure(figsize = (10,10)) 

ax = fig.add_subplot(1,1,1)  

ax.set_xlabel('Principal Component 1', fontsize = 15) 

ax.set_ylabel('Principal Component 2', fontsize = 15) 

ax.set_title('2 component PCA', fontsize = 20) 

for targ in targets: 

        indicesToKeep = finalDf[target] == targ 

ax.grid() 

 

#виведення інформації щодо дисперсії 

PCA_components = pd.DataFrame(principalComponents) 

print('Explained Variance = ', pca.explained_variance_) 

print('Principal Components = ', pca.components_) 

print(pca.components_) 

 

# візуалізація динаміки країн  2015-2020рр 

X=-finalDf.iloc[:,0]; 

Y=finalDf.iloc[:,1]; 

NAME=finalDf.iloc[:,2]; 

for i in range(0, len(X), 6): 

    print(i) 

    plt.plot(-X[i:i+6], Y[i:i+6], 'r-', color=(i/175, 0.3+i/500, 0.5-i/500)) 

    ax.annotate(NAME[i], (-X[i], Y[i])) 

    ax.annotate(NAME[i+5], (-X[i+5], Y[i+5])) 
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EU=[60,61,62,63,64,65]; 

Ukr=[174, 175, 176, 177, 178, 179]; 

dist=[0,0,0,0,0,0]; 

j=0; 

for i in EU: 

  x_values = [-X[i], -X[i+114]]; 

  y_values = [Y[i], Y[i+114]]; 

  plt.plot(x_values, y_values, 'r-o'); 

  dist[j]=math.sqrt((X[i]-X[i+114])**2+(Y[i]-Y[i+114])**2); 

  j=j+1; 

plt.show() 

 

#кластеризація 

from sklearn.cluster import KMeans 

from sklearn import cluster 

ks = range(1, 20) 

inertias = [] 

for k in ks: 

    model = KMeans(n_clusters=k) 

    model.fit(PCA_components.iloc[:,:3]) 

    inertias.append(model.inertia_) 

plt.plot(ks, inertias, '-o', color='black') 

plt.xlabel(кількість кластерів, k') 

plt.ylabel('inertia') 

plt.xticks(ks) 

plt.show() 

 

k_means = KMeans(n_clusters=4) 

 

k_means.fit(PCA_components.iloc[:,:3]) 
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centers = k_means.cluster_centers_ 

print(k_means.labels_) 

colors=['r', 'g', 'y', 'b', 'k', 'm', 'c'] 

plt.scatter(PCA_components[0], PCA_components[1], alpha=.5, color='black') 

plt.xlabel('PCA 1') 

plt.ylabel('PCA 2') 

fig = plt.figure(figsize = (10,10)) 

ax = fig.add_subplot(1,1,1)  

ax.set_xlabel('Principal Component 1', fontsize = 15) 

ax.set_ylabel('Principal Component 2', fontsize = 15) 

ax.set_title('2 component PCA', fontsize = 20) 

ax.grid() 

for i in range(0,30): 

    plt.scatter(-PCA_components.iloc[i,0], PCA_components.iloc[i,1] 

               , c = colors[k_means.labels_[i]] 

               , s = 50) 

    plt.annotate(targets[i], (-PCA_components.iloc[i, 0], PCA_components.iloc[i, 1])) 

    plt.annotate(-PCA_components.iloc[i, 0], (-

PCA_components.iloc[i, 0], PCA_components.iloc[i, 1]+0.05)) 

    plt.annotate(-PCA_components.iloc[i, 1], (-

PCA_components.iloc[i, 0], PCA_components.iloc[i, 1]-0.05)) 

plt.scatter(-centers[:, 0], centers[:, 1], c='black', s=200, alpha=0.5); 

print("cluster center", centers) 
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Додаток Г 

Відомості щодо впровадження результатів дисертації 
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