
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

НАУМЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

                                                       УДК 519.874:519.852:519.816 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

   

01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень 

 

Подається на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук 

 

      Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

 

___________________________                    

(підпис, ініціали та прізвище здобувача) 

 

 
      Науковий керівник Івохін Євген Вікторович, доктор фізико-математических 

наук, професор                     

                

Київ  2019 

 



2 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Науменко Ю.О. Системний аналіз дифузійних процесів розповсюдження 

інформації та його застосування. – Квалiфiкацiйна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із 

спеціальності 01.05.04 "Системний аналiз i теорiя оптимальних рiшень". –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, 

Київ, 2018. 

Підготовка дисертаційної роботи здійснювалась на кафедрі системного 

аналізу і теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса  Шевченка. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню та формалізації динаміки 

процесів інформаційного розповсюдження та впливу на основі застосування 

однорідних і неоднорідних гібридних моделей дифузійного типу, формалізації 

підходів для моделювання динаміки поширення інформації в цільових групах із 

врахуванням неоднорідності середовища функціонування та інтенсивності 

інформаційних процесів, застосуванню розроблених методів для розв’язання 

задачі оптимізації вартості рекламного бюджету. 

Одним з наукових напрямів, якому останнім часом приділяється серйозна 

наукова увага, є математичне моделювання, основною метою якого є отриман-ня 

можливості дослідження процесів функціонування кількісних і якісних 

характеристик реального об'єкту або системи. Об'єкт реального миру має вели-

чезну кількість властивостей та характеристик, але при дослідженні необхідно 

виділити основні властивості і перенести їх на модель з метою аналізу поведінки 

об’єкта, спираючись на розроблені формальні методи досліджень. 

Моделювання динамічних процесів описує поведінку об’єкта у довільний 

момент часу. Дискретні, дискретно-неперервні та неперервні математичні моделі 

є конкретизацією динамічних моделей. Найчастіше для формалізації 

використовують системи звичайних диференціальних рівнянь, диференціальні 

рівняння у частинних похідних, різницеві рівняння, рівняння з післядією та 
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інтегральні рівняння. Дослідженню динаміки різних прикладних процесів 

присвячено присвячено роботи Н.П.Бусленко, Г.І.Марчука, В.І.Арнольда, Ю.М. 

Плотинського, R.Smith’а, А.Baronchelli, J.S.Jang’а, В.Е.Котова, А.П.Михайлова, 

А.І.Чулічкова та інших. При цьому потрібно зауважити, що вигляд математич-ної 

моделі залежить не тільки від природи реального об’єкта, але й також від задач і 

можливостей дослідника та необхідної достовірності і точності параметрів 

експерименту. 

Дослідження задач моделювання динаміки інформаційних процесів 

розповсюдження та впливу знайшли своє відображення у роботах M.J. Keeling, 

Ю.Ю.Тарасевича, А.М.Батюкова, Е.М.Rogers, Д.В.Ланде, С.Г.Ломакіна, 

А.М.Федотова, В.А.Шведовського, А.П.Петрова та ін.  

Необхідно звернути увагу, що в задачах формалізації інформаційних 

потоків приділяється достатньо уваги моделям, що базуються на застосуванні 

математичних аналогій дифузійних процесів. Відомий ряд робіт, в яких показано, 

що моделі дифузії інформації в соціумі достатньо коректно описують динаміку 

поширення і заміщення технологій, товарів та реклами, розповсю-дження нових 

методів навчання, динаміку рівнів військового та політичного протиборства, 

кримінальних процесів, і т. п. Тому подальша розробка моделей та методів 

розв’язування задач дослідження процесів поширення та впливу інформації при 

проведенні заходів інформаційного протиборства, формалізація підходів для 

моделювання динамічних процесів із застосуванням гібридності інформаційних 

процесів, застосування розроблених методів для оптимізації вартості рекламного 

бюджету визначили мету дисертаційного дослідження. 

У дисертаційній роботі проведено дослідження проблем функціонування 

процесів інформаційного розповсюдження та впливу на основі застосування 

багатомірних та гібридних динамічних моделей дифузійного типу. 

Наведено огляд підходів та методів формалізації динамічних процесів на 

основі застосування аналогій. Детально викладено зміст задачі математичного 

моделювання, наведено опис основних класів моделей динаміки. Сформульовано 

принцип аналогій при побудові математичних моделей, наведено приклади 
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реальних динамічних процесів, в яких використано методику аналогій. 

Розглянуто задачі формалізації процесів розповсюдження захворювань, процесів 

кінетики ферментативних реакцій, перехідних економічних процесів та процесу 

функціонування мережі з нейроподібних елементів. Запропоновано застосувати 

розглянуті моделі для дослідження процесів інформаційного розповсюдження та 

впливу на соціум.  

Проведено дослідження та моделювання  процесів розповсюдження та 

впливу інформації у середовищі цільової групи, що базуються на використанні 

математичних структур та схем, які є подальшим розвитком традиційних 

статистичних підходів з урахуванням  повторюваності та хаотичності у динаміці 

проблемної області. Процеси інформаційного впливу на поведінку учасників 

різних соціальних груп мають динамічний характер, зміна стану соціального 

середовища в яких відбувається внаслідок активного поширення інформації за 

допомогою використання соціальних мереж та ЗМІ.  

Запропоновано підхід до побудови гібридних математичних моделей 

динаміки розповсюдження інформаційних процесів у цільових групах населення. 

В основу формалізації покладено використання однорідних та неоднорідних 

моделей процесу дифузії (проникнення) інформації в мережі. Для дослідження 

інформаційного розповсюдження запропоновано гібридні моделі дифузійного 

типу, зміна інтервалів поширення в яких моделюється за допомогою додаткових 

співвідношень у вигляді диференціальних рівнянь. Розглянуто скалярний 

розв’язок для одновимірного і двовимірного подання контингенту, а також 

розв’язок у вигляді векторної функції, елементи якої описують рівні 

інформаційного вплив в різних підгрупах споживачів. Змодельована і досліджена 

динаміка інформаційних потоків на основі моделей з неоднорідностями різного 

вигляду. 

Для врахування самоподібності процесів розповсюдження інформації на 

рівні групи запропоновано підхід на основі формалізації агрегаційних процесів, 

що обмежуються дифузією. Розглядаючи процес дифузного проникнення 

інформації на задану цільову аудиторію, запропоновано підхід з використанням 
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моделі обміну інформації у мережі нейроподібних елементів. Отримання 

результатів формується за допомогою заданого набору довіри користувачів один 

до іншого і заданого порогового рівня інформаційної сприйнятливості осіб 

цільової аудиторії. Розроблено алгоритм імітаційного моделювання процесу 

розповсюдження реклами, що базується представленні елементів мережі у вигляді 

графа, вершини якого описуються параметрами сприйнятливості до інформації та 

взаємної довіри. 

Розглянуто математичні моделі дифузійного типу для випадків 

неоднорідності соціального середовища: модель дифузії інновацій, агентна 

модель дифузії ідей на основі подвійної моделі узгодження, модель 

розповсюдження інформації з урахуванням інтенсивності її поширення.  

Проведено чисельні експерименти з розрахунку рівнів інформаційного 

проникнення на основі використання запропонованих підходів формалізації, 

проаналізовано особливості отриманих розв’язків. Здійснено порівняння 

результатів експериментів, отриманих для процесу поширення інформації за 

допомогою різних типів моделей розповсюдження.   

Наведено приклади практичного застосування розроблених моделей та 

методів для розв’язування задач динаміки інформаційних процесів. 

Запропоновано підхід для розрахунку та оптимізації розподілу рекламного 

бюджету з урахуванням динаміки процесу розповсюдження реклами. В рамках 

підходу розроблено модель ефективного розподілу бюджету між різними засо-

бами масової інформації, завдяки чому процес обороту рекламних коштів (від 

визначення його обсягу до кінцевого вкладення) набуває вигляду математично 

обґрунтованого цілісного підходу. 

Задачу розподілу розв’язано для випадку проведення рекламної кампанії на 

телебаченні. Дана модель актуальна для багатьох засобів масової інформації 

(ЗМІ), для яких відомі формалізовані показники ефективності: рейтинг відносно 

інших ЗМІ й частка цільової аудиторії відносно всього населення. 

Задача розв’язується на основі застосування оптимізаційних задач ліній-

ного дискретного програмування, зокрема задачі про рюкзак. Розв’язування задачі 
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розподілу рекламного бюджету проводиться у два етапи: розподіл бюджету між 

різними ЗМІ й розподіл відповідних частин бюджету всередині цих ЗМІ. На 

першому етапі розв’язується задача математичного програмування на основі 

задачі про необмежений рюкзак з одним обмеженням. Другий етап пов’язаний  з 

пошуком оптимальних розв’язків в задачі про цілочисельний мультиплікативний 

рюкзак. 

Зроблено висновки про методику та інструменти поширення реклами, 

способи поширення інформації у цільовому середовищі. Визначено кількісні 

показники аудиторії, в межах якої варто витратити рекламний бюджет. 

Ключові слова: математична модель, дифузійне рівняння, гібридні моделі, 

інформація, розпосюдження і вплив інформації, задача дослідження динаміки 

інформаційних потоків, задача про рюкзак, рекламний бюджет, оптимізація. 
 

ANNOTATION 
 

Nаumenko Yu.O. Hybrid diffusion models of information distribution processes and 

their application. – Manuscript. 

The dissertation for a degree of candidate of technical sciences, speciality 

01.05.04 – system analysis and optimal decision theory. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv MES of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv 

MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The preparation of the dissertation was carried out at Department of System 

Analysis and Decision Making Theory of Computer Science and Cybernetics of 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

The dissertation is devoted to the research and formalization of the dynamics of 

information dissemination and influence processes on the basis of the application of 

homogeneous and heterogeneous hybrid models of diffusion type, the formalization of 

approaches for modeling the dynamics of information dissemination in target groups, 

taking into account the heterogeneity of the functioning environment and the intensity 

of information processes, application of developed methods for solving tasks of 

optimizing the cost of an advertising budget. 

One of the scientific areas, which has been given serious scientific attention 
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recently, is mathematical modeling, the main purpose of which is to obtain the 

possibility of studying the processes of the functioning of quantitative and qualitative 

characteristics of a real object or system. The object of the real world has a huge 

number of properties and characteristics, but in the study it is necessary to highlight the 

main properties and transfer them to the model in order to analyze the behavior of the 

object, based on the developed formal methods of research. 

Modeling of dynamic processes describes the behavior of an object at an arbitrary 

time. Discrete, discrete-continuous and continuous mathematical models are 

specification of dynamic models. Often, for formalization, systems of ordinary 

differential equations, differential equations in partial derivatives, difference equations, 

equations with aftereffects and integral equations are used. The study of the dynamics 

of various applied processes is devoted to the works of N.P. Buslenko, G.I.Marchuk, 

V.I.Arnold, Yu.M. Plotinsky, R.Smith'a, A. Baronchelli, J.S.Jang'a, V.E.Kotova, 

A.P.Mihaylova, A.I. Chulechkova and others. It should be noted that the appearance of 

a mathematical model depends not only on the nature of the real object, but also on the 

tasks and capabilities of the researcher and the necessary reliability and accuracy of the 

experimental parameters. 

Investigation of the problems of modeling the dynamics of dissemination and 

influence information processes has been reflected in research of M.J. Keeling, 

Yu.Yu.Tarasevich, AMBatiukova, E.M. Rogers, D.V. Lende, S.G.Lomakin, 

A.M.Fedotov, V.A.Shvedovsky, A.P. Petrov and etc. 

We will mention that in the problems of formalizing information flows, enough 

attention is paid to models based on the application of mathematical analogies of 

diffusion processes. A number of works are known in which it is shown that the models 

of information diffusion in society adequately describe the dynamics of the spread and 

substitution of technologies, goods and advertising, the spread of new teaching 

methods, the dynamics of levels of military and political confrontation, criminal 

processes, etc. Therefore, further development models and methods for solving 

problems of the study of the processes of dissemination and influence of information 

during the conduct of information confrontation, formalization of approaches for 
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modeling of dynamic processes using hibs Ridding of information processes, 

application of the developed methods for optimization of the cost of advertising budget 

determined the purpose of the dissertation research. 

In dissertation work the research of problems of functioning of information 

dissemination and influence processes on the basis of application of multidimensional 

and hybrid dynamical models of diffusion type is conducted. 

An overview of approaches and methods of formalization of dynamic processes 

based on the use of analogies is given. The contents of the problem of mathematical 

modeling are described in detail, the description of the main classes of dynamics models 

is given. The principle of analogies in the construction of mathematical models is 

formulated, examples of real dynamic processes are presented, in which the 

methodology of analogies is used. The problems of formalization of processes of 

distribution of diseases, processes of kinetics of enzymatic reactions, transitional 

economic processes and the process of functioning of a network of neuroformed 

elements are considered. It is proposed to apply the considered models to study the 

processes of information dissemination and influence on the society. 

The research and modeling of the processes of dissemination and influence of 

information in the target group environment, based on the use of mathematical 

structures and schemes, is the further development of traditional statistical approaches, 

taking into account the repetition and chaos in the dynamics of the problem area. The 

processes of information influence on the behavior of participants of various social 

groups are dynamic, the change in the state of the social environment in which occurs as 

a result of the active dissemination of information through the use of social networks 

and the media. 

The approach to construction of hybrid mathematical models of the dynamics of 

dissemination of information processes in the target groups of the population is 

proposed. The basis of formalization is the use of homogeneous and heterogeneous 

models of the process of diffusion (penetration) of information in the network. Hybrid 

models of the diffusion type are proposed for the study of information dissemination, 

and the variation of propagation intervals is modeled using additional correlations in the 
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form of differential equations. The scalar solution for one-dimensional and two-

dimensional representation of the contingent, as well as a solution in the form of a 

vector function, the elements of which describe the levels of information influence in 

different subgroups of consumers, are considered. The dynamics of information flows 

based on models with heterogeneities of different kinds is simulated and investigated. 

The formalization of aggregation processes limited by diffusion is proposed to 

take into account the self-similarity of the processes of distribution of information at the 

group level. Considering the process of diffuse penetration of information to a given 

target audience, an approach was proposed using the model of information exchange in 

the network of neuroformed elements. Obtaining results is formed by using a given set 

of user trust to one another and a given threshold level of information receptivity of the 

target audience. The algorithm of simulation modeling of advertising dissemination 

process based on representation of network elements in the form of a graph whose 

peaks are described by parameters of information receptivity and mutual trust is 

developed. 

The mathematical models of the diffusion type for cases of heterogeneity of the 

social environment are considered: the model of diffusion of innovations, the agent 

model of the diffusion of ideas on the basis of the double harmonization model, the 

model of distribution of information, taking into account the intensity of its 

dissemination. 

Numerous experiments on the calculation of information penetration levels have 

been carried out on the basis of the use of the proposed formalization approaches, and 

the peculiarities of the obtained solutions have been analyzed. Comparison of the results 

of experiments obtained for the process of disseminating information through various 

types of distribution models has been compared. 

Examples of practical application of developed models and methods for solving 

tasks of dynamics of information processes are given. An approach is proposed for 

calculation and optimization of distribution of advertising budget taking into account 

the dynamics of the process of distribution of advertising. Within the framework of the 

approach, a model is developed for the effective distribution of the budget between 
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different media sources, thus, the process of turnover of advertising funds (from 

determination of its volume to the final investment) becomes a mathematically based 

holistic approach. 

The task of distribution is solved for the case of conducting an advertising 

campaign on television. This model is relevant to many mass media (mass media), for 

which formalized performance indicators are known: the ranking relative to other media 

and the share of target audience in relation to the entire population. 

The problem is solved based on the application of optimization problems of linear 

discrete programming, in particular, the knapsack problem. The decision of the 

distribution of the advertising budget is carried out in two stages: the distribution of the 

budget between different media and the distribution of the relevant parts of the budget 

within these media. At the first stage, the problem of mathematical programming is 

solved on the basis of the problem of an unlimited backpack with one limitation. The 

second stage is related to the search for optimal solutions in the task of an integer 

multiplicative knapsack. 

Conclusions about the methodology and tools of distribution of advertising, ways 

of distributing information in the target environment are made. Quantified audience 

metrics within which advertising budget will be spend are determined. 

Key words: mathematical model, diffusion equation, hybrid models, infor-

mation, distribution and influence of information, task of research of dynamics of 

information flows, knapsack problem, advertising budget, optimization.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним з нових наукових напрямків, який останнім 

часом активно розвивається, є математичне моделювання. Якщо в таких 

класичних наукових напрямках, як математичний аналіз, геометрія, 

диференціальні рівняння, основний математичний апарат, що використовується 

при одержанні нових результатів, вже сформований, то теорія математичного 

моделювання як окремий науковий напрямок починає суттєво формуватися та 

вдосконалюватися.  

 Моделюванням називається заміна одних об’єктів (оригіналів) іншими 

об’єктами (моделями) і дослідження властивостей об’єктів за встановленими 

моделями. Теорія моделювання становить взаємно пов’язану сукупність 

положень, означень, методів та засобів побудови та вивчення моделей. Ці 

положення, визначення, методи та засоби, як і самі моделі, є предметом теорії 

моделювання [1]. 

Поняття “модель” використовується широко і має різні застосування. Під 

моделлю об`єкта зазвичай розуміють інший об`єкт, що імітує деякий набір 

властивостей об`єкта, що моделюється [1,2]. Основна мета моделювання – це 

одержати можливість дослідження та аналізу функціонування кількісних та 

якісних характеристик реального об’єкту. Об`єкт реального світу має величезну 

кількість властивостей та характеристик, але при дослідженні необхідно виділити 

основні властивості та перенести їх на модель [1-6]. 

Особливо вагомим математичне моделювання стає у випадку, коли об`єкт 

дослідження знаходиться у одиничному екземплярі, натурний експеримент 

проводити довго, або ціна безпосереднього експерименту занадто висока. 

Створення математичної моделі можна вважати більш творчим ніж 

формальним актом дослідника, бо для одного і того ж об`єкту можна записати 

декілька нееквівалентних моделей. Один об`єкт можна описати, використо-вуючи 

різний математичний апарат. Цей вибір у подальшому визначає як метод 

дослідження, так і можливість отримати ті чи інші результати. 
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Розрізняють підходи до створення математичної моделі, результатами яких 

є два типи математичних моделей: структурна та функціональна моделі. 

Структурна модель з деякою точністю імітує внутрішню побудову об`єкту. При 

побудові такої моделі структуру об`єкту спрощують, щоб отримати можливість 

вивчати модель. У результаті вона повторює поведінку об`єкту на деякій множині 

вхідних впливів. 

Для побудови функціональної моделі використовують результати спосте-

режень за об`єктом, що моделюється у різних ситуаціях при різних впливах. 

Аналіз структури об`єкту при цьому не проводиться. Така математична модель 

буде повторювати поведінку об’єкту у тих випадках, для яких є результати 

спостережень. Одним з випадків такого підходу є модель типу “чорна скриня”. 

Обидва типи моделей мають переваги та недоліки. Функціональну модель 

зазвичай побудувати легше, але модель може втратити свою адекватність за 

межами області експериментального дослідження. З іншої сторони, складніший 

структурний підхід дозволяє створити модель, що залишиться адекватною в 

багатьох ситуаціях. 

В залежності від мети моделювання і задач дослідження виділяють [4]:  

- моделі планування та обліку. Зазвичай це лінійні моделі, які досліджуються 

засобами математичного програмування; 

- моделі процесів виробництва та розповсюдження (транспортування) товарів, 

ресурсів і послуг; 

- абстрактні, агреговані моделі, що включають в себе вивчення поведінки людини, 

як зацікавленої особи (моделі Вальраса, Парето і т.д.); 

- детальні моделі, що оперують ендогенними та екзогенними поняттями 

середовища функціонування об’єкта. 

Виходячи з предметного опису об’єкту, математична модель може бути 

динамічною, що описує динаміку процесу, або статичною, тобто у формі 

співвідношень, які не змінюються за часом. Для запису моделі використовують 

диференціальні рівняння, алгебраїчні або стохастичні співвідношення тощо. Для 

кожного виду моделі використовують відповідний математичний апарат аналізу 
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одержаної моделі. Дуже часто безпосередньо математики виступають 

ініціаторами розробки математичних моделей для різних процесів та об’єктів [5]. 

Використовуючи відомі або розроблені теоретичні методи, можна отримати нові 

знання про об’єкт.  

В процесі аналізу та використання побудованих моделей визначається 

рівень адекватності, тобто відповідність моделі об’єкту, що моделюється. Під 

адекватністю розуміють, з однієї сторони, коректний якісний опис реального 

об’єкта. З іншої сторони, модель повинна правильно описувати функціонування 

об’єкту з кількісної точки зору на основі заданих характеристик і з достатньою 

точністю. 

Не для всіх моделей розумно вимагати кількісну адекватність. Наприклад, 

для соціологічних чи деяких економічних моделей важливий адекватний опис 

принципів поведінки соціальних груп або економічних стратегій відповідно, а не 

їх кількісні характеристики. 

Крім того, важливо показати, що для моделі виконуються вже відомі закони 

предметної області, про які відомо заздалегідь. Це можуть бути феноменологічні 

або напівемпірічні закони предметної області, як закон Ньютона у фізиці, або 

результати, що отримані із використанням інших методів дослідження. 

Математичні моделі повинні задовольняти певним вимогам. Вони носять, в 

основному, суб’єктивний характер і визначаються метою моделюван-ня і 

існуючими обмеженнями.  

На підставі результатів теоретичного дослідження та чисельних 

експериментів можуть бути доведені закономірності, прогнози на майбутнє, 

умови ефективності тих чи інших управлінських рішень, визначення найкращих 

(оптимальних) параметрів функціонування об’єкту (системи) тощо. Особливо 

цінним є пошук якогось неочікуваного результату, який пощастило отримати саме 

за рахунок застосування математичного моделювання та використання методів 

математичного дослідження. 

Таким чином, адекватність моделі визначається не лише об’єктом та 

моделлю, але також заданою множиною характеристик, що моделюються. Іноді 
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говорять про ступінь адекватності моделі, розуміючи під цим долю істинності 

моделі відносно вибраної множини характеристик та заданих областей їх змін. 

Важливість різних змінних та параметрів у моделі може бути різною. 

Частину змінних, які з’являються в головних залежностях, називають основними, 

а інші – другорядними. 

При цьому необхідно зазначити, що визначення основних параметрів є 

головним питанням, що виникає у процесі побудови моделі. Традиційно воно 

зводиться до аналізу параметрів, які характеризують стан об’єкта або процесу, та 

про кількість степенів свободи. Кількість параметрів може бути скінченою або 

нескінченою. Не зважаючи на те, що реальні об’єкти мають нескінченну кількість 

параметрів, в моделях, як правило, використовують скінченну їх кількість. 

Формально модель об'єкта моделювання (складної системи S) можна 

представити у вигляді множини величин, що описують процес функціонування 

реальної системи і утворюють в загальному випадку наступні підмножини: 

- сукупність вхідних впливів на систему   xi niXx ,1,  ; 

- сукупність впливів зовнішнього середовища vl nlVv ,1,  ; 

- сукупність внутрішніх (власних) параметрів системи hk nkHh ,1,   ; 

- сукупність вихідних характеристик системи yj njYy ,1,  . 

У практиці моделювання об'єктів в області системного аналізу на 

початкових етапах дослідження системи, як правило, використовуються типові 

математичні схеми: диференціальні рівняння, кінцеві і ймовірнісні автомати, 

системи масового обслуговування, мережі Петрі і т.д. Застосування різних 

математичних схем дають можливість оперувати різними підходами при 

розв’язанні практичних задач моделювання конкретних процесів та систем. 

При цьому відзначимо, що, незважаючи на те, що процес математичного 

моделювання складається з сукупності різноманітних етапів, у ньому є певні 

спільні риси, які відбиваються у переліку загальних інструментів моделювання, 

що базуються на математичних методах, специфічних для кожного типу моделі.  

 Основою для моделювання є теорія подібності, яка стверджує, що 

абсолютна подібність має місце лише за умови заміни одного об’єкта іншим, 
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точно таким самим. При моделюванні абсолютна подібність не має місця, 

вимагається лише, щоб модель достатньо адекватно відображала властивості 

функціонування об’єкта, що досліджується. Залежно від характеру процесів, 

використовуються детерміновані та стохастичні, статичні та динамічні, дискретні, 

дискретно-неперервні та неперервні види математичного моделювання. 

Детерміноване моделювання застосовується для формалізації детермінованих 

процесів, тобто процесів, у яких передбачається повна відсутність випадкових 

впливів. Динамічне  моделювання описує поведінку об’єкта в будь-який 

довільний момент часу. Дискретні, дискретно-неперервні та неперервні 

математичні моделі є конкретизацією динамічних моделей. Найчастіше 

використовують системи звичайних диференціальних рівнянь, диференціальні 

рівняння у частинних похідних, різницеві рівняння, рівняння з післядією та 

інтегральні рівняння. Але потрібно зауважити, що вигляд математичної моделі 

залежить не тільки від природи реального об’єкта, але й також від задач і 

можливостей дослідника та необхідної достовірності і точності параметрів 

експерименту. 

 Досить часто при формуванні математичних моделей використовується 

блочний принцип. Згідно з ним система складається з конкретної кількості 

взаємозв'язаних підсистем, динаміка кожної з яких описується системами 

відповідних рівнянь. 

 На основі визначення поведінки окремих блоків, етапом, що завершує 

формування моделі, є об’єднання визначених «елементарних» блоків в єдину 

систему рівнянь математичного опису об’єкта. Перевагою блочного підходу у 

математичній формалізації процесів є те, що на стадії проектування моделі її 

можна ускладнювати або спрощувати, слідуючи основній схемі оформлення 

моделі. 

Практичне використання математичних і програмних засобів для 

моделювання та дослідження динаміки реальних процесів вимагає створення 

прикладних автоматизованих інформаційних (прогнозних) систем та систем 

підтримки прийняття рішень, що є особливо важливим для проведення аналізу 
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функціонування складних технічних, технологічних і соціальних процесів. 

Існуючі системи мають, як правило, вузький спеціалізований варіант 

застосування, який не завжди підходить для роботи з недостатньо 

формалізованими управлінськими ситуаціями, серед яких особливої уваги 

заслуговують проблеми аналітичної обробки інформаційних потоків та їх 

впливів. Тому важливою прикладною задачею залишається розробка і впро-

вадження програмних систем імітаційного моделювання, систем підтримки 

прийняття рішень та систем аналітичної обробки інформації на основі методів 

математичного моделювання та з урахуванням умов інформаційної 

невизначеності та нечіткості. 

Серед підходів, що знайшли широке застосування в математичному 

моделюванні поширення та впливу інформаційних потоків, необхідно відмітити 

формалізацію на основі дифузійних схем та методик. Дифузія – це «процес, в ході 

якого потоки даних по певних каналах поширюються з плином часу у фізичному 

або соціальному середовищі»[7]. Відомий цілий ряд робіт, в яких показано, що 

моделі дифузії інновацій та ідей в соціумі достатньо коректно описують динаміку 

поширення і заміщення технологій, товарів та реклами, розповсюдження нових 

методів навчання, динаміку рівнів інформаційного, військового та політичного 

протиборства, кримінальних процесів, і т. п. [7]. 

Актуальність і перспективність використання багатомірних та гібридних 

динамічних моделей дифузійного типу з метою розв’язання задач формалізації та 

дослідження процесів інформаційного розповсюдження та впливу визначили 

вибір теми, мети і задач дисертаційної роботи.  

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

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових робіт, що ведуться на 

кафедрі системного аналізу і теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних 

наук та кібернетики та в науково-дослідному секторі "Проблем системного 

аналізу" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Дослідження виконувалися в рамках науково-дослідної теми №16БФ015-02 

“Розробка нових математичних методів системного аналізу і теорії оптимальних 
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рішень та їх застосування” (державний номер реєстрації 0116U002529, термін 

виконання 2016-2018г.г., в рамках програми "Інформатизація суспільства") і 

науково-дослідної теми «Розробка і впровадження інформаційної та 

організаційної системи заходів по забезпеченню інноваційної спрямованості 

науково-дослідних робіт в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка», НДР № 08БП 013-01 (за напрямом Підпрограми "Інформаційні 

технології в науці та навчальному процесі").  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка конструктивних 

підходів для формалізації процесів розповсюдження та впливу інформаційних 

потоків на основі гібридних динамічних систем, що описуються різними  типами 

рівнянь. Крім того, ставиться задача створення методів та алгоритмів імітаційного 

моделювання та прогнозування динаміки інформаційних процесів із 

застосуванням механістичного підходу, створення математичного і програм-ного 

забезпечення для обробки потоків інформації та для моделювання процесу 

розповсюдження інформації в суспільстві, результати якого можуть бути 

використані для розв’язання різноманітних прикладних задач аналізу 

інформаційних процесів із застосуванням автоматизованих компьютерних систем 

та систем підтримки прийняття рішення. 

Досягнення мети пов'язано з розв'язанням наступних задач: 

формалізація процесів інформаційного розповсюдження та впливу на основі 

методу аналогій; розробка та аналіз гібридних динамічних моделей на основі 

однорідних та неоднорідних рівнянь дифузії; створення та дослідження 

математичних моделей динаміки дифузійних процесів з урахуванням агентних та 

інноваційних схем реалізації інформаційного впливу; дослідження та 

застосування математичних моделей агрегації, обмеженої дифузією; розробка 

методів розрахунку та оптимізації вартості проведення інформаційної кампанії 

(на прикладі визначення величини рекламного бюджету).  

Об’єктом дослідження є процеси інформаційного розповсюдження та 

впливу, що описуються гібридними рівняннями, методи та алгоритми обробки 

інформації. Предмет дослідження – методи формалізації та дослідження процесів 
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розповсюдження та впливу інформації, математичні методи та програмні засоби 

аналізу інформаційних потоків на основі використання гібридних методик 

формалізації дифузійного типу. 

Методи дослідження. Методологічну основу складає системний підхід до 

дослідження процесів формалізації та аналізу динаміки складних процесів і 

систем. При розв’язанні поставлених задач були використані методи системного 

аналізу, методи створення та дослідження гібридних систем для розв’язання 

задачі моделювання динаміки процесів, методи дослідження динамічних систем, 

теорії оптимізації та теорії прийняття рішень. 

Наукова новизна отриманих результатів. У процесі розв’язання задач  

дослідження отримано нові наукові результати, які полягають в наступному: 

 для аналізу процесів інформаційного розповсюдження та впливу в соціумі 

запропоновано новий підхід, що базується на застосуванні гібридних динамічних 

моделей; 

 вперше формалізовано процеси розповсюдження інформації на основі 

рівнянь дифузії одновимірного та двовимірного вигляду зі змінною кількістю 

цільового контингенту та неоднорідностями різного типу; 

 для дослідження процесів поширення інформації вперше сформульвано 

математичні моделі агрегації, що обмежені дифузією;  

 запропоновано новий підхід з використанням моделі обміну інформації у 

мережі нейроподібних елементів;  

 набули подальшого вдосконалення математичні моделі динаміки 

дифузійних процесів з урахуванням агентних та інноваційних схем реалізації 

інформаційного впливу;  

 набув подальшого вдосконалення ігровий підхід для формування величини 

інвестиційного бюджету; 

 отримано нову оптимізаційну задачу математичного програмування для 

аналізу інформаційного розповсюдження та впливу, розроблено метод для її 

розв’язування; 
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 розроблено та впроваджено метод розрахунку та оптимізації вартості 

проведення інформаційної кампанії (на прикладі визначення величини 

рекламного бюджету).  

Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів підтверджується 

коректністю постановок задач, строгим доведенням теорем, узгодженістю 

отриманих  аналітичних результатів з даними чисельного експерименту. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що в 

дисертаційній роботі розроблено конструктивні підходи для дослідження та 

впровадження нових моделей та методів формалізації процесів інформаційного 

розповсюдження та впливу, запропоновано та впроваджено метод розрахунку та 

оптимізації вартості проведення інформаційної кампанії. Ці результати можуть 

бути використані для створення ефективних засобів для аналізу динаміки 

процесів розповсюдження нових методик навчання, динаміки рівнів 

інформаційного, військового та політичного протиборства, для підтримки 

прийняття рішень при дослідженні процесів і систем, що функціонують в умовах 

інформаційної невизначеності. Розроблені методи та підходи використані для 

визначення величини рекламного бюджету. Результати дисертаційного 

дослідження використовувались у навчальному процесі на факультеті 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка при 

підготовці лекційних та спеціальних курсів «Сучасні інформаційні технології», 

«Моделі саморганізації систем» та «Методи якісного дослідження динамічних 

систем». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

в якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили досягти 

поставленої мети. Наукові положення, пропозиції та рекомендації, що виносяться 

на захист, отримані здобувачем самостійно. У спільних роботах із науковим 

керівником Є.В.Івохіним, вибір методів дослідження та доведення основних 

результатів виконано автором, особистий внесок якого полягає у наступному: у 

роботі [1] формалізовано процеси розповсюдження інформації на основі 

гібридних рівнянь дифузії одновимірного та двовимірного вигляду; у роботі [2] 
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наведено опис математичних моделей і методів  для дослідження дифузійних 

процесів з урахуванням агентних та інноваційних схем реалізації інформаційного 

впливу; у роботі [4] запропоновано методи розрахунку та ефективного розподілу 

рекламного бюджету; у роботі [5] запропоновано формалізацію процесу 

поширення інформації на основі математичної моделі агрегації, що обмежена 

дифузією. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях та семінарах: 

VIІ міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (Кам’янець-

Подільський, квітень, 2016); міжнародній школі-семінарі «Теорії прийняття 

рішень» (Ужгород, вересень, 2016); Міжнародній науковій конференції “Problems 

of Decision Making under Uncertainties” (Вільнюс, Літва, серпень, 2017; Прага, 

Чехія, серпень, 2018); Міжнародній науковій конференції ім. Т.А. Таран 

”Интеллектуальний анализ информации” (ІАІ) (Київ, травень, 2017); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Обчислювальний інтелект» (Київ, травень, 

2017); на наукових семінарах факультету комп’ютерних наук та кібернетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Основні наукові твердження, висновки і результати дисерта-

ційної роботи опубліковані в 11 наукових працях. З них – 6 наукових статей, у 

тому числі 5 у фахових виданнях [1-5],  1 стаття у виданні, яке входить до 

наукометричної бази даних [1], 4 – праці та тези наукових конференцій [7-11]. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох 

розділів, висновку, списку використаних джерел з 65 найменувань (на 5 

сторінках) і трьох додатків (на 7 сторінках). Загальний обсяг роботи становить 

150 сторінок. 
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РОЗДІЛ  1 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ HА ОCНОBI 

МЕТОДУ АНАЛOГІЙ 

 

Одним з наукових напрямів, якому останнім часом приділяється серйозна 

увага, є математичне моделювання. Поняття “математична модель” широко 

використовується в різних областях і має різні застосування. Під моделлю об'єкту 

зазвичай розуміють інший об'єкт, який імітує деякий набір властивостей 

модельованого об'єкту [1-9]. Основна мета моделювання – отримання можливості 

дослідження процесів функціонування кількісних і якісних характеристик 

реального об'єкту або системи. Об'єкт реального миру має величезну кількість 

властивостей та характеристик, але при дослідженні необхідно виділити основні 

властивості і перенести їх на модель з метою аналізу поведінки об’єкта, 

спираючись на розроблені формальні методи досліджень. 

Традиційно розглядаються математичні моделі різних фізичних, 

біологічних, економічних процесів та явищ, тощо. При цьому, математичне 

моделювання може виглядати як формалізація, в якій використовується безліч 

різноманітних методів та підходів. Але, незважаючи на це, слід відзначити, що у 

процедурі формалізації існують певні спільні риси. 

В процесі аналізу і використання побудованих моделей визначається рівень 

адекватності, тобто відповідність моделі об'єкту, який моделюється. Під 

адекватністю розуміють, з одного боку, коректну якісну формалізацію процесів, 

характерних для реального об'єкту. З іншого боку, модель повинна правильно 

описувати функціонування об'єкту з кількісної точки зору на основі заданих 

характеристик і з забезпеченням достатньою точності. Проте, не для всіх моделей 

розумно вимагати кількісну адекватність. Для соціологічних або окремих 

економічних моделей важливим є адекватний опис принципів поведінки 

соціальних груп або економічних стратегій відповідно, а не їх кількісні 

характеристики. 
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1.1. Загальна постановка задачі математичного моделювання 

Формально модель об'єкта моделювання можна представити у вигляді 

множини величин, що описують процес функціонування реальної системи та 

утворюють в загальному випадку наступні підмножини: 

сукупність вхідних впливів на систему   xi niXx ,1,  ; 

сукупність впливів зовнішнього середовища zl nlZz ,1,  ; 

сукупність внутрішніх (власних) параметрів системи hk nkHh ,1,   ; 

сукупність вихідних характеристик системи yj njYy ,1,  . 

    У змістовному розумінні математична постановка задачі моделювання 

об'єкта повинна включати наступні компоненти і правила: 

1) А – мета функціонування об'єкта; 

2) Е = ie  – множина елементів, що складають систему, Ii ; 

3) Т = nt  – множина елементів (моментів) часу, Nn ; 

4) P =  jip  – множина ознак, що характеризують систему в цілому на всіх етапах 

життєвого циклу, Ii , Jj ; 

5) P = jp  – множина ознак, що характеризують елементи на всіх етапах 

життєвого циклу, Jj ; 

6) nS = n
is  – множина станів елементів на заданому проміжку часу, Nn , Ii ; 

7) TSH n   – правило упорядкування зміни станів, Nn ; 

8) Q =  ki ee ,  – множина зв'язків між елементами системи, Iki , ; 

9)   j
im

j pfpF :  – математичні схеми, що описують відносини між ознаками 

елементів і ознаками систем, Ii , Jj , Mm ; 

10)  cc pP   – множина ознак, що визначають взаємодію системи із середо-

вищем, Cc . 

Постановка задачі математично визначена і однозначна, якщо визначені всі 

перераховані множини і правила 7 і 9. 
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    Множини цілей, ознак і елементів найкраще представляти в вигляді графів. 

Множина станів включає певний набір значень ознак системи, підсистеми або 

елементів в момент часу kt , 0k . 

 Елемент ie , Ii , або вся система за період часу ],[ 0 ktt , 0k , певну 

кількість разів переходить з одного стану в інший. Одиничний перехід становить 

елементарну операцію 1 
iim ssQ   , де 

is – стан, mQ  – елементарна операція,   

– знак відношення порядку. 

Вважається, що операція визначена, якщо для неї вказані початковий стан 

нs , кінцевий стан ks ,  порядок зміни станів системи, який може бути описаний 

диференціальним рівнянням, скінченними автоматами, ймовірносними 

автоматами, ланцюгами Маркова, бульовими функціями і т.д. 

    Взаємодія елементів визначається зв'язками, які з'єднують елементи і ознаки 

в ціле. Зазвичай припускають, що зв'язки існують між усіма елементами. В першу 

чергу розглядаються ті зв'язки, які за заданими правилами визначають процес 

взаємодії між елементами для досягнення спільної мети. Множина зв'язків між 

елементами (підсистемами), які існують при виконанні конкретних операцій, 

складає структуру системи в даній операції. 

   Взаємодія між елементами або підсистемами відбувається за окремими 

ознаками.    Між засобами (системами, підсистемами, елементами) n
та  k

 

існує зв'язок, якщо вони характеризуються хоча б однією загальною ознакою або 

якщо ознаки мають однакове значення. 

     Аналітично зв'язок між засобами n
та  k

за ознакою Vv  може бути 

визначений у вигляді:                        






;,0

;',1

випадкумупротилежноу

існуєязокзвякщо
g nk

v  Vv . 

Процес моделювання як перехід від одного опису стану системи до іншого може 

бути виражений як 

оО jОПОПОП ...21  , Jj , 
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де oO  – означає процес моделювання; jОПОПОП ..., 21 , Jj , – опис станів 

системи на різних етапах її моделювання. 

Опис об'єкта моделювання, що визначає досяжні при його створенні і 

використанням цілі, називається цільовим: 

 ....,, 2101 mаааАОП   

Опис об'єкта моделювання, що дає уявлення про ідею його технічного 

вирішення, називається концептуальним. Математичні моделі об'єкта при такому 

описі включають множину цілей 0А  і множину ознак, vР , Vv , що 

характеризують об'єкт в цілому на всіх етапах його життєвого циклу: 

 vРАОП ,02  , Vv . 

Опис, що дає уявлення про функціонування об'єкта, називається 

функціональним. Математичні моделі, що відносяться до цього опису, містять 

множину ознак, що визначають взаємодію системи із середовищем сР  , і правило 

упорядкування зміни станів Н  

 НРОП с ,3  , Cc . 

Математичні моделі, що відносяться до структурного опису системи, 

включають: множину елементів, що складають систему Е; множину ознак, що 

характеризують елементи на всіх етапах життєвого циклу P ; множину зв'язків 

між усіма елементами системи Q, тобто 

 QРЕОП ,,4  . 

 Опис динаміки процесу визначає математичні моделі, побудовані на 

множині ознак, що визначають взаємодію системи із середовищем сР , на множині 

моментів часу Т  і  математичних схемах, що характеризують зв’язок між 

ознаками елементів і ознаками системи: 

   j
im

j
с pfpFТРОП  :,,5 . 

Опис, що визначає параметри об'єкта, називається параметричним. У його 

склад входить множина параметрів 

 rpppОП ,...,, 216  , Rr . 
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Процес моделювання вимагає врахування специфіки необхідних процедур 

формалізації, що проявляється в математичних моделях об'єкта, які залежать від 

предметної області. Однак, в методиці побудови моделей є багато спільного. 

Особливої уваги заслуговує застосування механістичного підходу (методу 

аналогій) [7], основна ідея якого полягає у залученні моделей фізичних, хімічних 

та біологічних явищ для дослідження соціальних процесів.  

    Математична постановка задачі завжди повинна відповідати реалізації 

стратегічного підходу в способі моделювання: класичного або системного. 

    Простий (типовий) підхід до взаємозв'язків між окремими частинами моделі 

передбачає їх розгляд як відображення зв'язків між окремими підсистемами 

об'єкта. Такий класичний підхід може бути використаний при створенні досить 

простих моделей. Процес синтезу моделі на основі класичного підходу 

представлений на рисунку 1.1. Функціонування процесу, що підлягає 

моделюванню, описується сукупністю підсистем: вибираються початкові дані Д 

для моделювання і ставляться цілі Ц, що відображається у вигляді окремих блоків 

процесу моделювання. За окремою сукупності початкових даних Д ставиться мета 

моделювання окремого блока функціонування системи, а на базі цієї мети 

формується деяка компонента К майбутньої моделі. Сукупність компонент 

об'єднується в модель М. Таким чином, розробка моделі на базі класичного 

підходу означає об’єднання окремих компонент в єдину модель, причому кожна з 

компонент вирішує свої власні завдання та ізольована від інших частин моделі.  

    З ускладненням об'єктів моделювання виникла необхідність перейти на 

новий, системний підхід, який дозволяє створювати систему, яка є складовою 

частиною мета-системи. В основі системного підходу лежить розгляд системи як 

єдиного цілого, причому цей розгляд при розробці системи починається з 

головного – формулювання мети функціонування. Процес синтезу моделі М на 

базі системного підходу умовно представлений на рисунку 1.2. На основі 

початкових даних Д, які відомі з аналізу зовнішньої системи, тих обмежень, які 

накладаються на систему зверху або виходячи з можливостей її реалізації, і на  
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основі мети функціонування формулюються початкові вимоги Т до моделі 

системи (процесу). На базі цих вимог формуються орієнтовно деякі підсистеми П, 

елементи Е і здійснюється найбільш складний етап синтезу – вибір В складових 

системи, для чого використовуються спеціальні критерії вибору КВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.1. Схема формалізації процесів на основі класичного підходу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема формалізації процесів на основі системного підходу 
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У практиці моделювання об'єктів в області системного аналізу на початкових 

етапах дослідження системи, як правило, використовуються типові математичні 

схеми: диференціальні рівняння, кінцеві і ймовірнісні автомати, системи масового 

обслуговування, мережі Петрі і т.д. 

Застосування різних математичних схем, що розглядаються далі, дають 

можливість оперувати різними підходами при розв’язанні практичних задач 

моделювання конкретних динамічних процесів та систем. 

 

1.2. Основні класи математичних моделей динаміки 

 

1.2.1. Неперервно - детерміновані моделі (D-схеми). 

Формалізація неперервно-детермінованого підходу традиційно базується на 

використанні математичних моделей диференціальних рівнянь. 

Традиційно в таких математичних моделях в якості незалежної змінної, від 

якої залежать невідомі шукані функції, служить час t. Тоді математичне 

співвідношення для детермінованих систем в загальному вигляді записується у 

вигляді 

                                            ),( tyfy  ;        y (t0)= y0,  

де y' = dy/dt,  y=(y1, y2, …, yn) і f  = (f1, f2, …, fn) – n-вимірні вектори; f (y, t) – вектор-

функція, яка визначена на деякій (n+1)-вимірній (y,t) множині і є неперервною. 

Виходячи з того, що математичні схеми такого виду відображають динаміку 

досліджуваної системи, тобто її поведінку в часі, то вони називаються D-схемами 

(англ. dynamic). 

      1.2.2. Дискретно - детерміновані моделі (F - схеми). 

     Особливості дискретно-детермінованого підходу на етапі формалізації 

процесу функціонування систем найчастіше формалізуються за допомогою 

використання математичного апарату теорії автоматів. Теорія автоматів – це 

розділ теоретичної кібернетики, в якому вивчаються математичні моделі – 

автомати. В рамках цієї теорії система представляється у вигляді автомата, що 

обробляє дискретизовану інформацію і змінює свої внутрішні стани лише в  
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визначені моменти часу. Поняття "автомат" варіюється в залежності від 

прийнятого рівня абстракції та рівня узагальння. 

Автомат можна описати у вигляді пристрою («чорної скриньки»), на який 

подаються вхідні сигнали та знімаються вихідні і який може мати деякі внутрішні 

стани. Скінченним автоматом називається автомат, у якого множина внутрішніх 

станів і вхідних сигналів (і отже, і множина вихідних сигналів) є скінченними 

множинами. 

Абстрактний скінчений автомат (англ. finite automat) визначається як 

математична схема (F-схема), що характеризується шістьма елементами: 

скінченою множиною X вхідних сигналів (вхідним алфавітом); скінченою 

множиною Y вихідних сигналів (вихідним алфавітом); скінченою множиною Z 

внутрішніх станів (внутрішнім алфавітом або алфавітом станів); початковим 

станом Zzz 00, ; функцією переходів ),( xz ; функцією виходів ),( xz . Автомат, 

що задається F-схемою вигляду F=<Z, X, φ, ψ, z0>, функціонує в дискретному 

автоматному часі, моментами якого є такти, що примикають один до одного і 

займають рівні інтервали часу, кожному з яких відповідають постійні значення 

вхідного та вихідного сигналів і внутрішнього стану. Позначивши стан, а також 

вхідний та вихідний сигнали, відповідні t-му такту при t = 0,1,2, ..., відповідно, 

через z(t), x(t), y(t), отримують абстрактний скінчений автомат. При цьому 

вважається, що 0)0( zz  ,  Ztz )( , Xtx )( , Yty )( , 0t . 

1.2.3. Дискретно - стохастичні моделі (P-схеми). 

Іншим способом формалізації процесу функціонування системи або 

процесу, що досліджується, є застосування математичних схем дискретно-

стохастичного підходу. Зберігаючи сутність дискретизації часу при цьому 

аналогічно розглянутим вище скінченим автоматам, можна визначати або 

оцінювати вплив фактору стохастичності у поведінці системи. Це призводить до 

розгляду імовірнісних (стохастичних) автоматів. 
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У загальному вигляді ймовірнісний автомат (англ. probabilistic automat) 

можна визначити як дискретний потактовий перетворювач інформації з пам'яттю, 

функціонування якого в кожному такті залежить тільки від стану пам'яті в ньому і 

може бути описано статистично. 

Застосування схем ймовірнісних автоматів P-схем має важливе значення 

для розробки методів проектування дискретних систем, що виявляють 

статистично закономірну випадкову поведінку, для з'ясування алгоритмічних 

можливостей таких систем і обґрунтування меж доцільності їх використання, а 

також для вирішення завдань синтезу за обраним критерієм дискретних 

стохастичних систем, що задовольняють заданим обмеженням. 

1.2.4. Неперервно - стохастичні моделі (Q - схеми). 

Типові математичні схеми систем масового обслуговування (англ. queueing 

system) називають Q-схемами. Системи масового обслуговування – клас 

математичних схем, розроблених в теорії масового обслуговування і різних 

додатках для формалізації процесів функціонування систем, які за своєю суттю є 

процесами обслуговування. 

У якості процесу обслуговування можуть бути представлені різні за своєю 

фізичною природою процеси функціонування економічних, виробничих, 

технічних та інших систем, наприклад, потоки поставок продукції деякому 

підприємству, потоки комплектуючих виробів на складальному конвеєрі цеху і 

т.д. При цьому характерним для таких об'єктів є випадковий характер 

послідовності заявок (вимог) на обслуговування і завершення обслуговування в 

випадкові моменти часу, що визначає стохастичний характер процесу їх 

функціонування. 

1.2.5. Мережеві моделі (N - схеми). 

У практиці моделювання поведінки об'єктів часто доводиться вирішувати 

завдання, пов'язані з формалізованим описом і аналізом причинно-наслідкових 

зв'язків в складних системах, де одночасно паралельно виконується декілька 

процесів. Найпоширенішим в даний час формалізмом, що описує структуру і 
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взаємодію паралельних систем і процесів, є мережі Петрі (англ. Petri Nets) [6,10], 

запропонована К. Петрі. 

      

     Формально мережа Петрі (N-схема) задається четвіркою N = <B, D, I, O>, 

де B – скінчена множина символів, що називаються позиціями, B≠; D – скінчена 

множина символів, що називаються переходами, D ,  DB ;   I – вхідна 

функція (пряма функція інцидентності), }1,0{: DBI ; O – вихідна функція 

(зворотна функція інцидентності), }1,0{:  BDO . Таким чином, вхідна функція 

I відображає вплив переходу d з поточного стану мережі в множину вихідних 

позицій )(dDbs  . 

1.2.6. Комбіновані моделі (А-схеми). 

     Найбільш загально відомим підходом до формального опису процесів 

функціонування систем є підхід, запропонований Н.П. Бусленко [1]. Цей підхід 

дозволяє описувати поведінку неперервних і дискретних, детермінованих і 

стохастичних систем. Він у порівнянні з вже розглянутими є узагальненим 

(універсальним) і базується на понятті агрегативної системи, що представляє 

собою формальну схему загального вигляду, яка називається А-схемою. 

     Аналіз існуючих засобів моделювання систем і завдань для неминуче 

призводить до висновку, що комплексне рішення проблем, що виникають в 

процесі створення та машинної реалізації моделі, можливо лише за умов, якщо 

модельовані системи мають в своїй основі єдину формальну математичну схему, 

тобто А-схему. Така схема повинна надавати адекватний математичний опис 

об'єкту моделювання (модель системи), служити основою для побудови 

алгоритмів і програм для машинної реалізації моделі, дозволяти проводити 

аналітичні дослідження та робити висновки. 

Серед математичних способів формалізації динамічних процесів найчастіше 

використовуються логіко-динамічні та неперервно-дискретні моделі. 

Моделювання процесів у складних динамічних системах приводить до 

необхідності формування та дослідження систем звичайних диференціальних 
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рівнянь, систем рівнянь у частинних похідних, різницевих рівнянь, 

функціонально-диференціальних та інтегральних рівнянь. 

 

1.3. Реалізація принципів методу аналогій: приклади математичних 

моделей реальних динамічних процесів. 

  

Одним з підходів, в рамках якого ефективно реалізується як класичний, так і 

системний спосіб моделювання поведінки об’єктів та систем, є застосування в 

процесі формалізації їх динаміки методик формальної (біологічної, хімічної або 

фізичної) аналогії [9, 11, 12]. Практичне застосування методу аналогій 

починається з розробки першого наближення моделі (який включає в себе 

формулювання задачі), перетворення механістичного аналога в математичну 

модель. На наступному етапі застосовуються математичні інструменти для 

аналізу моделі. Математичні результати, отримані в процесі обчислюваних 

експериментів, потребують зворотної інтерпретації в терміни системи аналогій. І, 

нарешті, необхідно оцінити відповіді, які дає отримана модель, щоб вирішити, чи 

є вони задовільними, формально обґрунтованими та достатніми для досягнення 

поставлених цілей. Якщо вони не є такими (це має місце досить часто), необхідно 

переналаштувати модель, щоб спробувати визначити її недоліки, і повторювати 

цей процес до тих пір, поки результати експериментів не стануть задовільними.  

 

1.3.1. Математичні моделі біологічних аналогій 

 

Приклад формалізації біологічних процесів у вигляді математичних 

моделей розглянемо на прикладі процесу розповсюдження інфекційного 

захворювання в цільовій групі людей, чиї відносини описуються мережею 

контактів. Людина може заразитися при взаємодії з одним зі своїх інфікованих 

сусідів. В деякій мірі це відбувається випадково, тому що шанс взаємодії може 

бути випадковим і, крім того, для розповсюдження захворювання можуть 

знадобитися спеціальні умови. Зрозуміло також, що шанс заразитися здоровій 

людині зростає з числом заражених сусідів. 



36 
 

В рамках даної моделі розглядаються процеси, що допускають багаторазове 

захворювання і одужання індивідів групи. Передбачається, що індивід, який 

переніс захворювання і отримав імунітет, з часом може його втратити і бути 

заражений знову.  

 

1.3.1.1. SIR-модель поширення інфекційних захворювань 

 

У 1927 році О. МакКендрік і В.О. Кермак запропонували модель 

розповсюдження епідемій – SIR модель, що означає «susceptible, infected, 

removed» ( сприйнятливий, заражений, вилікуваний) [13]. Відповідно до даної 

моделі члени цільової групи можуть перебувати в трьох різних станах: 

сприйнятливий до захворювання, заражений, отримав імунітет або загинув.  

Здоровий індивід може підхопити вірус при контакті з одним із своїх 

інфікованих сусідів. В результаті захворювання він або отримує імунітет, або 

вмирає. В даному випадку розглядається найпростіший випадок – повністю 

змішана модель, коли відбувається взаємодія кожного з кожним. Крім цього, 

використовується наступне припущення: група замкнута і має сталий розмір. Це 

означає, що індивіди не народжуються, не вмирають з інших причин, не мігрують. 

Незважаючи на настільки спрощений опис реального процесу, SIR модель 

містить параметри, від яких значною мірою залежить поведінка моделі: швидкість 

інфікування і швидкість одужання, що дозволяє ефективно передбачати наявність 

критичних чинників, що показують виникне епідемія або хвороба відступить. 

Крім того, Кермак та МакКендрік [13] запропонували та обґрунтували 

твердження про епідеміологічну межу: епідемія може початися тільки в тому 

випадку, якщо вихідна кількість індивідів в популяції, схильних до захворювання, 

перевищує відношення швидкостей лікування та зараження. 

Існує декілька варіацій даної моделі [14]. Найбільш спрощений варіант – SI-

модель – вся популяція поділяється на індивідів, схильних до захворювання і 

заражених індивідів. Дана модель дозволяє визначити кількість інфікованих осіб в 

момент часу, параметр моделі – швидкість зараження. Розв’язок SI-моделі –  
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логістична крива [3]. SIS-модель дозволяє моделювати епідемії, при яких члени 

цільової групи можуть бути інфіковані кілька разів. У SIRS-моделі індивід, що 

переніс захворювання, через деякий час може бути заражений знову [11]. 

Зауважимо при цьому, що SIR-модель (іноді вона називається моделлю Бейлі) – 

одна з найпростіших моделей теорії епідемії [11,12], яка досить часто 

застосовується для формалізації різних процесів. 

Іншою роботою, яка зуміла внести значний вклад в розвиток теорії 

моделювання, є опублікована в 2011 році стаття Altman E., Khouzani M., Sarkar S. 

[15]. Запропонована авторами модель заснована на моделі Кермака-МакКендріка, 

але при цьому основним завданням є пошук оптимального управління, виконаний 

за допомогою застосування принципу максимуму Понтрягіна. Для захисту 

населення можна використовувати різні методи, такі як введення карантину або 

вакцинацію населення. Принцип максимуму Понтрягіна допомагає знайти 

оптимальне управління в умовах мінімізації наявного функціоналу витрат. 

В іншій літературі питання моделювання епідемії практично не 

розглядалося. Основним джерелом літератури є посібник Колесіна І.Д., Губар 

Е.А., Житкової Е.М. [16]. У даній книзі розглянуто декілька підходів до 

постановки та вирішення задачі пошуку оптимальної профілактики інфекцій-них 

захворювань. Профілактика використовується як засіб управління проце-сом 

епідемії, проте в якості основного засобу обрана вакцинація. Різні стратегії 

вакцинації безпосередньо залежать від особливостей медико-соціальних груп. Для 

пошуку оптимального рішення використовується не тільки принцип максимуму 

Понтрягіна, але і деякі підходи еволюційної теорії ігор. 

  Розглянемо мережу потенційних контактів цільової групи заданого обсягу 

N ,  представлену у вигляді графа. В ході епідемії окремий вузол моделі 

перебуває в трьох потенційних станах, які будемо коротко позначати як S, I та R 

(відповідні кількості вузлів позначатимемо S , I , R ). Процес поширення епідемії 

сильно залежить від структури мережі, а також від двох додаткових величин: 

ймовірності зараження і тривалості захворювання. 
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Спочатку частина вузлів знаходиться в стані I, а інші – в стані S. На 

кожному кроці інфіковані вузли з деякою ймовірністю заражають своїх 

сприйнятливих до хвороби сусідів. Після фіксованої кількості кроків хворий 

вузол стає не заразним і несприятливим до інфекції, тобто переходить в стан R. З 

цього моменту він вже не може заразитися і поширювати захворювання. 

SIR- модель є найбільш придатною для опису поширення захворювання, 

яким людина може захворіти лише один раз у житті (наприклад, вітрянка). Після 

зараження вузол видаляється або тому, що він отримує довічний імунітет, або 

тому, що хвороба його вбиває. 

Для даної моделі характерні такі ефекти і властивості: 

 контактна мережа може бути як завгодно складною; 

 ймовірність зараження постійна і однакова для всіх вузлів; 

 цільова група контактів вважається однорідною щодо ставлення до 

інфекції; 

 інфікований вузол однаково заразний на кожному кроці kt , 0k , на 

якому він є носієм захворювання.  

Проте, модель неважко розширити для обробки більш складних припущень. 

Наприклад, можна визначити ймовірності зараження uvp  для кожної пари вузлів 

u  і v . Тоді велике значення uvp  свідчитиме про тісний зв'язок вузлів u  і v , та про 

більшу ймовірність зараження. Також можна розглядати інфекційний період як 

випадкову величину, припускаючи, що інфікований вузол на кожному кроці може 

вилікуватися з ймовірністю q .  

Більш складні узагальнення моделі включають поділ етапу захворювання на 

кілька складових (наприклад, початок, середина та кінець періоду захворю-вання) 

з різними ймовірностями. Такі моделі можуть бути використані для моделювання 

розповсюдження інфекцій з тривалим інкубаційним періодом [17].  

Для деяких захворювань особливо важливо враховувати появу в популя-ції нових 

індивідів, сприйнятливих до інфекції. Тому необхідно прийняти до  
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уваги темпи народжуваності і смертності. Зробимо припущення, що ці темпи 

однакові і їх можна описати за допомогою постійного коефіцієнта  . Рівняння 

моделі SIR з урахуванням цих припущень будуть виглядати наступним чином: 

)( SNSIdtdS   ,                                            (1.1) 

IISIdtdI   ,                                                   (1.2) 

RIdtdR   ,                                                           (1.3) 

де   – частота контактів в цільовій групі, 1  – середня тривалість періоду 

захворювання. 

 

1.3.1.2. SIR-модель поширення інфекційних захворювань і перколяція 

 

У фізиці та хімії явищем перколяції називається явище протікання або не 

протікання рідин через пористі матеріли, електрики через суміш провідних і 

непровідних частинок і інші подібні процеси. Теорія перколяції застосовується в 

описі різноманітних систем і явищ, в тому числі і для поширення епідемій. 

У SIR моделі розповсюдження епідемії є динамічний процес, в якому стан 

мережі розвивається крок за кроком протягом довгого часу. Однак існує 

еквівалентна і повністю статична модель цих епідемій [18,19]. 

У SIR-моделі покладемо тривалість захворювання, яка дорівнює одному 

кроку. Розглянемо крок, на якому вузол u  був інфікований і мав чутливого сусіда 

v . Таким чином, у вузла u  є єдиний шанс інфікувати вузол v , і йому це вдається з 

ймовірністю p . Очевидно, що не має значення, яким чином вузол u  інфікує свого 

сусіда v : в момент зараження u  або на самому початку процесу. Тоді спочатку всі 

ребра мережі можуть бути позначені як провідні і непровідні. Провідні ребра 

використовуються для визначення шляхів розвитку епідемії: вузол u  буде 

заражений в ході епідемії тільки в тому випадку, якщо існує шлях від одного з 

початкових інфікованих вузлів до даного вузла u . 

Д ана модель епідемії описується за допомогою диференціальних рівнянь: 

SIdtdS  ,                                                           (1.4) 
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ISIdtdI   ,                                                           (1.5) 

IdtdR  ,                                                           (1.6) 

де   – частота контактів в цільовій групі, 1  – середня тривалість періоду 

захворювання. 

Модель заснована на припущенні, що швидкість зараження інфекцією і 

лікування від неї значно перевищують темпи народжуваності і смертності, 

внаслідок чого окремі чинники в моделі (1.1)-(1.3) ігноруються. 

 

1.3.1.3. SIS-модель поширення інфекційних захворювань 

 

SIS-модель – варіація SIR-моделі, що дозволяє моделювати епідемії, при 

яких вузли можуть бути інфіковані кілька разів. В даній моделі вузли змінювати 

свій стан лише на один з двох можливих: сприйнятливий (S) і інфікований (I). 

Механізм моделі дуже близький до SIR-моделі, за винятком того, що вузли не 

видаляються з подальшого розгляду. 

У SIR-моделі епідемія приходить до кінця за відносно невелику кількість 

кроків, тому що вузли не схильні до повторного зараження. У SIS-моделі епідемія 

може поширюватися протягом довгого часу, тому що вона може пробігати по 

вузлах багато разів. 

Прибравши рівняння, що описує приріст частини групи, що одужала, 

отримаємо систему: 

ISNSIdtdS   )( ,                                     (1.7) 

IISIdtdI   ,                                                   (1.8)  

 

1.3.1.4. SIRS-модель поширення інфекційних захворювань 

 

Складніша SIRS-модель, в якій після одужання індивід отримує 

тимчасовий, а не постійний імунітет і через деякий час знову стає сприйнятливою 

до хвороби. Захворювання на грип – найпростіший приклад ситуації, де така 

модель природна. Для цієї моделі важливі не тільки такі  
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параметри як ймовірність зараження і тривалість захворювання, але і тривалість 

тимчасового імунітету. 

Диференційні рівняння SIRS-моделі мають вигляд: 

fRSNSIdtdS  )( ,                                       (1.9) 

  IISIdtdI   ,                                                    (1.10) 

  fRRIdtdR   ,                                                     (1.11) 

де f  – середня швидкість втрати імунітету.  

У статті [20] автори аналізували розповсюдження інфекцій у мережах з 

різними структурами. Зокрема, взаємодії індивідів групи описувалися моделями 

малих світів в різних станах: від регулярної мережі до випадкової мережі. Для 

більш упорядкованих систем, було виявлено коливання кількості інфікованих 

поблизу найнижчого значення. В разі випадкової мережі спостерігався перехід до 

автоколивань, амплітуда яких становила розмір зараженої субпопуляції. 

У статті [21] автори розглядають віртуальні мережі в якості збудливого 

середовища і застосовують узагальнену модель Вінера-Розенблюта [22] 

(аналогічну до SIRS-моделі) для моделювання розповсюдження нових наукових 

ідей в науковому співавторстві. Відповідно до цієї моделі елементи збудливого 

середовища здійснюють послідовний перехід в три можливих стани: стан спокою 

(аналог стану S), стан збудження (аналог стану I) і рефрактерний стан (аналог 

стану R).  

 

1.3.1.5. SEIS-модель поширення інфекційних захворювань 

 

Відмінність моделі SEIS від моделі SIS полягає в тому, що в моделі SEIS 

вводиться нова медико-соціальна група: інфіковані, чия хвороба знаходиться в 

латентному стані (exposed). Ты, що вилікувалися раніше, при цьому знову стають 

сприйнятливими до вірусу. 

Система диференційних рівнянь набуває вигляду: 

ISSIBdtdS   ,                                              (1.12) 
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ESIdtdE )(   ,                                                  (1.13) 

IEdtdI )(   ,                                                      (1.14) 

де B – середній рівень народжуваності, /1 – інкубаційний період. 

1.3.1.6. SEIR- модель поширення інфекційних захворювань 
 

 

Продовженням наведеної моделі є модель, де крім інфікованих, чия хвороба 

знаходиться в латентному стані, розглядається група осіб, що придбали імунітет 

до інфекції )(tR . У цьому випадку рівняння мають вигляд: 

 SSIBdtdS   ,                                                 (1.15) 

ESIdtdE )(   ,                                              (1.16) 

IEdtdI )(   ,                                                  (1.17) 

RIdtdR   ,                                                           (1.18) 

Інтенсивність переходу індивідів від сприйнятливих до інфекції та до 

заражених досі описувалася виразом вигляду SI  (сила інфікування). Однак для 

багатьох видів захворювань результати спостережень дозволяють зробити 

припущення, що сила інфікування залежить не від чисельності інфікованих, а від 

їх частки в популяції, тобто має вигляд SI / N . Відповідна заміна вноситься  у 

рівняння розглянутих моделей. Крім того, існують праці, що пропонують 

нелінійні залежності для опису сили інфікування. 

 

1.3.2. Модель кінетики ферментативних реакцій  

 

В якості ще однієї моделі розглянемо модель для опису кінетики хімічних 

реакцій, в яких каталізатором служить фермент (ензім) [23]. Характерним 

проявом життєвої активності організмів є їх здатність кінетично регулювати 

хімічні реакції, пригнічуючи прагнення до досягнення термодинамічної 

рівноваги. Ферментативна кінетика займається дослідженням закономірностей 

впливу хімічної природи реагуючих речовин (ферментів, субстратів) і умов їх 

взаємодії (концентрації, температури, присутність інгібіторів) на швидкість 

ферментативної реакції. Головною метою вивчення кінетики ферментативних 
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реакцій є отримання інформації, яка може сприяти з’ясуванню молекулярного 

механізму дії ферменту. 

Одним із основних чинників, які визначають швидкість ферментативної 

реакції, є концентрація субстрату. Проте в експериментальних умовах 

вимірювання цієї залежності ускладняється тим, що концентрація субстрату в 

ході реакції знижується. Тому для спрощення використовують так звану 

початкову швидкість V0, яка вимірюється протягом перших 60 секунд реакції. За 

цей час концентрація встигає змінитись всього на кілька відсотків і її можна 

вважати наближеною до сталої величини. Після деякого значення концентрації 

субстрату швидкість реакції наближається до максимальної Vmax і не змінюється 

при подальшому зростанні концентрації субстрату.  

Речовини, які впливають на активність ферментів, називають ефекторами. 

Це можуть бути інгібітори – з’єднання, які гальмують каталітичний процес, або 

активатори – речовини, які цей процес прискорюють. 

Активність деяких ферментів може збільшуватися в результаті їх взаємодії з 

певними сполуками – активаторами. В тому випадку, коли активатор A, 

зв’язуючись з ферментом, впливає на зв’язування субстрату. 

Розглянемо ланцюг реакцій вигляду  4321 zzzzI


 

                                      ____________  

де I – зовнішній субстрат, запас якого підтримується постійним, спільна дія 

кінцевого продукту )(4 tz  пригнічує (затримує течію ферментативного процесу) 

стадію реакції 21 zz  , так що величина її швидкості має вигляд   

)))((1(1 2
4 tz  . 

 Вважається, що молекули інгібітора переміщуються в місце розташування 

регулюючого ензиму за допомогою процесу дифузії, що дозволяє отримати 

математичну модель процесу у вигляді [23]: 

                                                                )()( 11 tzItz  , 

     )()()( 212 tztztz  ,     (1.19) 

                                                               )()()( 323 tztztz  , 

                                                               2/)()()( 434 tztztz  . 
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Слід зазначити, що при переносі інгібітора можна врахувати запізнення у дії 

хімічної реакції. Для обліку запізнення розглядають систему рівнянь (1.19), 

швидкість реакції 21 zz   в якій записують у вигляді )))4((1(1 2
4  tz .  

 

1.3.3. Математичні моделі перехідних економічних процесів. 

 

Відомо, що економічний ріст відбувається нерівномірно. Наприклад, в 

макроекономіці розрізняють довгі, середні і короткі хвилі. В економічній теорії 

для пояснення нерівномірності розвитку часто застосовують модель Самуельсона-

Хікса [24], в якій виникають коливання національного прибутку, викликані 

коливаннями попиту. Але крім коливань попиту існує багато інших причин, що 

приводять до нерівномірної динаміки національної економіки [25, 26]. 

На рис. 1.3 наведено спрощену схему процесу конверсії: зменшення 

випуску оборонної продукції, поступової реконструкції і виробництва нової 

продукції – товарів народного споживання. Для деяких відгалужень народного 

господарства, зміну структури виробництва можна спрощено зобразити в вигляді 

аналогічної схеми. 

 

 

 

Рис. 1.3. Схема моделі конверсії 
 

Введемо наступні змінні: 

N1(t) – потужності підприємства, що використовуються для випуску оборонної 

продукції; N2(t) – потужності підприємства, що знаходяться в стадії 

перепрофілювання, реконструкції і т.д.; N3(t) – потужності підприємства, що 

використовуються для випуску ТНС. 

Будемо вважати, що початкові значення цих змінних рівні відповідно N10, 

N20 i N30. Припустимо також, що сумарні виробничі потужності постійні і рівні Ns, 

в наслідок чого в будь-який момент часу мають бути виконані умови 

 

 

Виробництво оборонної 

продукції 

Рекон-

струкція 
Виробництво ТНС 
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,)()()( 321 sNtNtNtN     .0)()()( 321  tNtNtN 
   (1.20) 

 Зміну величин досліджуваних змінних можна описати системою лінійних 

диференціальних рівнянь 
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        (1.23) 

Тут a і b – додатні параметри (перший задає темп зменшення потужностей  

N1, а другий – темп вводу потужностей N3). 

 Рівняння (1.21) означає зменшення потужностей, що використовуються для 

виробництва оборонної продукції, з початкового рівня N10 до більш низького 

(цільового) значення *N , з темпом зменшення a . Тому змінна N1(t) зменшується 

за законом 

ateNtN  101 )(  

до величини *N  за час 
a

NN
T

)/ln( *10 , після чого залишається постійною. 

 Рівняння (1.22) визначає динаміку потужностей, що перебувають на стадії 

перепрофілювання і реконструкції. Динаміка змінної N2(t) на проміжку часу 0≤t≤T 

визначається рівнянням 

.1022
ateaNbNN   

Розв’язком цього рівняння при b≠a є функція 

.)( 1010202
atbt eN

ab

a
eN

ab

a
NtN 













    (1.24) 

При t>T зміна N2(t) задається в силу рівняння (1.22) експонентою 

,)()( )(
22

TtbeTNtN   

де значення N2(T) обчислюється з використанням формули (1.24). 

Для визначення залежності від часу динаміки потужностей, що 

використовуються для виробництва нової продукції, варто врахувати умову 

постійності сумарних потужностей (1.20). Тому 
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)()()( 213 tNtNNtN s  ,  

де N1(t) і N2(t) – отримані вище розв’язки. 

 Отже, потужності N1, що використовуються для виробництва охоронної 

продукції, зменшуються до заданого рівня N, за період часу Т (рис. 1.4, лінія 1), а 

потужності N3, що використовуються для товарів народного вжитку, 

збільшуються, прямуючи до значення Ns–N (рис. 1.4, лінія 3). 

 Щодо об’єму потужностей, що знаходяться в стадії перепрофілювання і 

реконструкції, то характер їх динаміки визначається початковими умовами і 

значенням технологічних параметрів a i b.  

 З отриманого розв’язку слідує, що при відносно малих значеннях параметра 

b (повільний ввід нових потужностей, період перепрофілювання тривалий) змінна 

N2(t) спочатку росте, досягає максимуму, а потім повільно зменшується (рис. 1.4, 

лінія 2). 

 В результаті цього сумарні значення активних потужностей N1(t) і N3(t) 

спочатку падають, а після цього починають рости асимптотично наближаючись 

до значення Ns.  

Таким чином, застосування моделювання на основі методу аналогій у 

загальному випадку зводиться до формалізації, в результаті якої отримуються 

динамічні моделі з урахуванням темпів росту або приросту.  

 

Рис. 1.4. Динаміка виробничих потужностей в моделі конверсії 

y= Ns  

y= Ns – N* 

y= N*  
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1.3.4. Математична модель мережі з нейроподібних елементів  

 

Побудуємо математичну модель функціонування мережі елементів на 

основі методики аналогій, використовуючи для формалізації процесу модель 

поширення інформації в нейронах [27]. 

Розглянемо нейроподібний елемент, що має n  входів і один вихід. Стан 

елемента представляється скалярною величиною 0u , та називається потенціалом 

(величину 0u  можна інтерпретувати як усереднене за часом значення 

мембранного потенціалу нейрона [27]).      

Потенціал 0u  зростає за часом пропорційно зваженій сумі )(
1

txw
n

ii  

вхідних змінних ix , ni ,1 , iw  – синоптична вага i-того входу, ni ,1 , яка спадаєз 

постійної часу  . Отже, отримуємо, що рівень потенціалу визначається 

розв’язком наступного диференціального рівняння:  

    
0

0

( ) 1
( ) ( ),i i

du t
w x t u t

dt n
                                   (1.25) 

де )(txi  – величина i -го входу, тобто частота вхідних імпульсів у момент часу t , 

ni ,1  .  

Вихід )(tx  елемента визначається монотонно зростаючою функцією )(  

потенціалу )(0 tu  

0( ) ( ( ) ),x t u t h                      (1.26) 

де h  – значення порога. Вихід )(tx  є аналоговою величиною, яка представляє 

собою частоту вихідних імпульсів. 

Нейроподібний елемент задається  n  ваговими значеннями iw , ni ,1 , 

порогом h  і вихідною функцією )(u . Розглянемо мережу, що складається з n  

елементів. Нехай iu , ih   і ix , ni ,1 , відповідно, потенціал, поріг і вихід i -того 

елемента. Позначимо 1iw , 2iw ,… inw – ваги  i -того елемента. Припустимо, що ці n 

елементів з'єднані один з одним так, що вихід ix  i -того елемента надходить на всі 

елементи в якості i-того входу (загальною шиною). При цьому ваги  
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0ijw , nji ,1,   характеризують канали передачі сигналу від j -го до i -го 

елемента. Якщо  0ijw , то зв'язок від j -го до i -го елемента відсутній. Тоді 

поведінка мережі описується наступною системою рівнянь: 

)(,)(
1)(

tuhtxw
ndt

tdu
iij

j
ij

i    , ni ,1  ,          (1.27)       

))(()( tutx ii  , ni ,1  .             (1.28)     

Застосуємо цей результат для моделювання роботи мережі з довільних 

взаємодіючих елементів. Будемо вважати, що вузол (елемент) мережі має один 

вхід і один вихід. Стан вузла мережі будемо визначати рівнем його 

завантаженості, який у кожному вузлі можна описувати скалярними величинами 

2,,1,  NNiyi , що визначають кількість прийнятих і оброблених повідомлень. 

Без обмеження загальності будемо припускати, що величина рівня завантаженості 

змінюється пропорційно зваженій сумі 

1

1
( ),

2( 1)

N

ji ji ij ij

j
j i

w x w x
N 





                   (1.29) 

кількості повідомлень у мережі jiNjixij  ,,1,, , що надходять від i -го вузла на 

вхід j -го вузла, які заповнюють мережу в довільний момент часу. Тут 

jiNjiwij  ,,1,, – деякі вагові коефіцієнти, що характеризують, наприклад, 

пропускну здатність ліній мережі, що з'єднує будь-які два вузли. Вважаємо, що 

.,,1,, и,,1,,10 jiNjiwwjiNjiw jiijij   

Величини ,,1, Niyi  наближено описують потенціали вузлів мережі: 

зростання кількості вхідних повідомлень (пакетів) призводить до змін роботи 

вузла в силу неможливості обслуговувати в конкретний момент часу більше 

деякої граничної кількості  ,,1,0 Nihi   пакетів. 

Для кожного вузла мережі запишемо скалярне диференціальне рівняння, що 

описує процес зміни величин :,1),( Nityi    
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.,1,)(
)1(2

1)(

1

Niyxwxw
Ndt

tdy N

ij
j

iijijjiji
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    (1.30) 

Вважаємо, що вихід кожного вузла з номером ,,1, Nii  у напрямку j -го 

вузла, ,,1 Nj  визначається монотонно спадною або імпульсною на  

[0, ih ], ,,1 Ni  функцією ij  від величини jiNjNiyi  ,,1,,1, : 

)( iiijij hyx  ,              (1.31) 

де ijx  – як вже було сказано вище, описує кількість повідомлень (пакетів), 

відправлених i -м вузлом на j -й вузол jiNjNi  ,,1,,1, . 

Очевидно, для зручності можна провести заміну змінних ,iii hyy   

Ni ,1 . При цьому співвідношення (1.30), (1.31) будуть мати вигляд  

                      ,)(
)1(2

1)(

1









N

ij
j

iiijijjiji
i hyxwxw

Ndt

tyd
       (1.32) 

   .,,1,),( jiNjiyx iijij            (1.33) 

Математична модель виду (1.30), (1.31) (або (1.32), (1.33)) дозволяє 

досліджувати стан довільної мережі на основі аналізу потенціалів вузлів мережі 

для заданих граничних значень завантаженості вузлів ,,1,0 Nihi   і для 

визначених функцій генерування вихідних пакетів ij , jiNjNi  ,,1,,1 . 

 

1.4. Висновки по першому розділу  

 

У першому розділі дисертаційної роботи проведено огляд підходів та методів 

формалізації динамічних процесів на основі застосування аналогій. Детально 

викладено зміст задачі математичного моделювання, наведено опис основних 

класів моделей динаміки. Сформульовано принцип аналогій при побудові 

математичних моделей, наведено приклади реальних динамічних процесів, в яких 

використано методику аналогій. Розглянуто задачі формаліза-ції процесів 

розповсюдження захворювань, процесів кінетики ферментативних реакцій, 

перехідних економічних процесів та процесу функціонування мережі з 

нейроподібних елементів. Запропоновано застосувати розглянуті моделі для 

дослідження процесів інформаційного розповсюдження та впливу на соціум.  
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РОЗДІЛ  2 

ГІБРИДНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ВПЛИВУ 

 

На сучасному етапі ступінь впливу інформаційних процесів на хід 

соціальної еволюції в людському суспільстві надзвичайно зросла. Можна по-

різному трактувати поняття «інформація». Різноманіття визначень означає, що 

наразі загальноприйнятого немає, а сутність поняття залежить від специфіки 

області дослідження. Серед таких, що найчастіше зустрічаються у науковій 

літературі, використовується означення типу «інформацією є відомості», 

«інформацією є інструкція» та «інформацією є оператор». 

Інформаційні потоки представляють собою процеси, що генерують 

інформацію, яка розрахована на конкретного споживача, має, як правило, чітко 

задану предметну або цільову направленість, що визначається областю інтересів 

людини. При цьому ступінь сприйняття (впливу) інформації формується на основі 

рівнів запам’ятовування конкретно обраного варіанту з декількох можливих і 

рівноправних [28].  

При цьому потрібно відмітити, що в інформаційних процесах часто 

підкреслюється наявність хаотичного перемішування шарів [29]. Воно 

утворюється в процесі розповсюдження інформації, коли у системі, яка 

знаходиться в певному впорядкованому режимі, виникає хаотичний режим, 

котрий потім знову змінюється впорядкованим режимом, що відрізняється від 

вихідного наявністю, в першу чергу, більшої кількості інформації. Наявність  

шару перемішування є необхідною умовою розвитку інформаційного впливу. 

Тому він має місце у всіх процесах виникнення цінної інформації: біологічної 

еволюції, розвитку організму та, зрозуміло, еволюції людського суспільства. 

З іншого боку, кількість отриманої інформації суттєво перевищує наші 

споживчі можливості. Різні варіанти ідей та думок повинні конкурувати за 

обмежену увагу споживача, враховуючи складні зміни в споживчій середі. І, як 

наслідок, особливий інтерес отримують методи, що досліджують та використо-

вують моделі динаміки для опису процесів розповсюдження інформації. 
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Задачі аналітичної обробки інформаційних потоків і їх впливів 

потребують розв’язання задач дослідження динаміки процесів розповсюдже-

ння інформації на основі засобів імітаційного моделювання і прогнозування. 

Розробка моделей та методів для імітації інформаційних впливів з урахуван-

ням динаміки в інформаційних процесах дозволяє ефективно вирішувати 

важливі комунікаційні проблеми, істотно підвищити рівень інформаційної 

безпеки держави, тактично і стратегічно прогнозувати розвиток подій 

інформаційного протистояння. 

Для формалізації і дослідження процесів розвитку в часі інформаційного 

розповсюдження та впливу на соціум необхідно використовувати принципово 

новий інструментарій, який дозволить адекватно відображати стан динамічної 

складової процесу розповсюдження інформації [30]. При цьому, розробка нових 

підходів не скасовує методик використання класичних способів аналізу та об-

робки динамічних процесів, що формулюється у вигляді так званого механіс-

тичного підходу і грунтується на ідеї застосування методу аналогій [9,14,31–33].  

Як зазначалося у попередньому розділі, моделювання є ітераційним 

процесом, що містить типові етапи формалізації. На малюнку 2.1 наведено схему 

взаємозв’язків різних етапів цього процесу у випадку дослідження інформаційних 

потоків та їх впливів. 

Очевидно, що з урахуванням дифузійного характеру інформаційних 

процесів для моделювання змін у рівнях розповсюдження та впливу інформації в 

цільових групах з успіхом можна використовувати математичні моделі процесів 

проникнення (дифузії) скалярного та двовимірного вигляду [31–33].  

Одними з найперспективніших підходів до математичного моделювання 

динамічних систем є використання декомпозиції та гібридності моделей. 

Багатозв’язність моделей дозволяє встановлювати необхідні властивості вихід-

них систем на основі наявності таких властивостей у окремих підсистем. 

Дослідницька область гібридних систем – це нова методика, що зв’язує 

теоретичні дослідження в області комп'ютерних наук і прикладну математику.  
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Рис. 2.1. Ітераційна схема процесу моделювання в задачах дослідження 

інформаційних потоків та їх впливів 

 

Виходячи з того, що існує багато варіантів математичних моделей 

розповсюдження інформаційних потоків та їх впливу на цільові соціальні групи, в 

даному розділі детально розглянемо один з способів формалізації інформаційних 

процесів, в основу якого покладено застосування однорідних та неоднорідних 

гібридних моделей дифузії. Для опису динаміки кількісного складу цільових груп, 

в рамках яких проводяться спостереження за рівнем розповсюдженням 

інформації, використаємо механістичні математичні моделі динаміки медіко-

біологічних (інфекційних) процесів та процесів кінетики ферментативних 

хімічних реакцій, що описані у розділі 1. 

 

моделювання 

аналіз 

інтерпретація 
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2.1. Математичне обґрунтування процесу формалізації розповсюд-

ження інформації на основі однорідних гібридних моделей дифузії  

 

 Розглянемо динамічну систему, стани якої описуються змінними )(tхi ,  

ni ,1 , зміна яких у часі може бути описана системою стохастичних 

диференціальних рівнянь 

)()()),(()()),(()( tdwtxttxdttxttxftdх iiiii  ,   (2.1) 

де ( )(1 tw ,…, )(twn ) – стандартний вінеровський процес. 

 Під розв’язком рівняння (2.1) слід розуміти сукупність функцій )(tхi , ni ,1 , 

що задовольняють інтегральним рівнянням 

  
t

iii

t

iii dwxxdxxfхtх
00

0
)()()),(()()),(()(  ,  (2.2) 

де )0(
0

ii хх  , ni ,1 .  

Будемо вважати, що існує розв’язок рівняння (2.1) на довільному 

скінченому відрізку ),0( Т . Введемо функцію 

]))(()),(([),(
)(,,

, ysxys

Т

s

ys
ys

TxdxEysV


   , 

де )(, ysx  – розв’язок рівняння (2.1) з початковою умовою ysx ys )(,  , ),(  x  та 

)(x  – деякі функції, для яких відповідні середні існують та інтегровані на ),0( Т . 

Припустимо далі, що функція ),( ysV  один раз неперервно диференційована 

по s  та два рази неперервно диференційована по змінній y . 

Тоді функція ),( ysV  є розв‘язком дифузійного рівняння [31]  
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У випадку, коли функції )(kf , )(k , )(  не залежні від t , функція ),( ysV  

має вигляд  
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 і не залежить від 

змінної s . 

Рівняння (2.3) запишемо у вигляді 
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Будемо апроксимувати розв’язок системи рівнянь (1) розв’язком системи 

різницевих рівнянь вигляду 

)())())(())((()()1( kxkkxtkxfkхkх iiikii  , ni ,1 ,  (2.5) 

де )()( kii txkx  , 
0

)0( ii xx  , )()()( 1 kikii twtwk   , ni ,1 , kkk ttt  1 , 

,...2,1,0k . . 

Послідовність випадкових векторів k = T
n kxkx ))(),...,(( 1 , ,...2,1,0k   

утворює ланцюг Маркова, щільність переходу в якому ))(|)1(( kxkxp  , 

,...2,1,0k  , є гаусовою та має вигляд 

))}(),(((
2

1
exp{)(det)2())(|(

12/12/
kkkk

n axaxkxxp 
 ,      (2.6) 

де )(|)1( kxkЕxak   – умовне середнє, 

а T
kkk akxakxЕ ))1()()1((  )(| kx  є умовною кореляційною матрицею.  

Позначимо через )(yf – вектор з компонентами iі yyf )( , ni ,1 . Тоді  

ytyfa kk  )( , knjiijk t
 ,1,

)( , 0ij  , ji  , 22 )( iiii yy  , ni ,1 . 

 Для функціоналу ))(( xІ = dttxE
T

))((
0

 , введемо апроксимацію у вигляді  
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 Позначимо через ytxttxEyV s
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)(|))(()()(  . Тоді для функції )(yVs  

одержимо рекурентне рівняння 
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)()( yV N
s = sss

N
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1   ,    (2.7) 
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 де s = T
ss n))(),...,1((  , ))()(()()( 1 sisiiis twtwyyi   . 

 З врахуванням виразу (2.6) рівняння (2.7) може бути переписане у вигляді 

)()( yV N
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N
s tydxsxxpxV
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1  . 

 Виходячи з цього, будемо мати 
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де 0x = )( 0tx , )( 0xp – щільність розподілу 0x . 

 Якщо 0x  детермінована, то 
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 Враховуючи рівняння (2.4) й те, що 0
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 , будемо 

мати апроксимацію 
nR

dxxpxV 000 )()( 
nR

N dxxpxV 000
)(

0 )()( .  

Розглянемо далі одновимірний випадок. Нехай скалярна функція є 

розв’язком рівняння  

)()()()())()()(()( tdwtxtdttxtxtbtatdх  , 0)0( xx  ,   (2.8) 

де )(tw  – стандартний процес Вінера. 

Будемо вважати, що 0х  додатна величина. Розглянемо величину 
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3
0 Tgx
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де )(0 Tx = )(TxL  , L  – деяка константа.  

  Введемо функцію )()( 1 txty  . Згідно формули Іто диференціювання 

складної функції будемо мати 
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 Таким чином, для функції )(ty одержимо рівняння 

)()()()()())()(()( 2 tdwtytdttbdttyttatdy   , 0/1)0( xy  . 

 Запишемо функцію )(Tg  у вигляді 2
0 ))1()(()(  xtLyETg  . 

   Позначимо хx ~10  , )(~)( tzхtLy  . Запишемо рівняння для функції )(tz : 

 )()()()~)(()())()(()()( 0
22 tdwtztdtbLxadttzttatLdytdz 

 
)(~)( 0 tdwxt . 

 Знайдемо далі  

 2
0

2 )~)()()((
2

1
)()(2)( xttzttdztztdz 

 

 )()~)()()(()()(~2))()()((2 0
22 tdwxttzttdztzadtttatz   

dtxtzt 2
0

2 )~)()((
2

1
  , 

де a~ = bLxa  0
2 ~)(  . я 

Остаточно отримуємо 

 dtxtdtxtatmdt
t

tatmtdEz 0
2

0
2

1

2

2
2 ~)()~)(~)((2)

2

)(
)()((2)( 


 , 

де функція )(1 tm  є розв’язком рівняння 

atma
dt

tdm ~)()(
)(

1
21   , 

0

11 )0( mm  ,      (2.9) 

а функція )(2 tm  – розв’язком рівняння 

0
2

0
2
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2
2 ~)~~)((2)()

2
(2

)(
xxatmtma

dt

tdm



 ,     (2.10) 

2
0
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2 )~()0( x
x

L
m  . 

 

2.2. Формалізація процесу розповсюдження інформації на основі 

однорідних та неоднорідних гібридних моделей дифузії 

 

Очевидно, розповсюдження інформації в популяції, думок в соціальних 

мережах, рекламування продукції та інші інформаційні процеси багато в чому 

аналогічні розповсюдженню інфекційних захворювань. При цьому SIR модель є 
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достатньо ефективною для опису станів різних підгруп в соціальній або 

регіональній групі людей, що знаходяться під впливом інформаційного потоку. 

Позначимо через ),( txu , 1),(0  txu , 0t , функцію рівня розповсюдження 

інформації в межах частини x , 10  x , групи населення, величина якої не 

перевищує наперед заданого значення . 

Будемо моделювати зміни рівня (концентрації) інформації в групі населення 

за допомогою рівняння дифузії [34], припускаючи, що цей процес аналогічний 

розповсюдженню деякого захворювання протягом конкретного часового 

інтервалу ],0[ Tt  і може бути описаний скалярним рівнянням 

 
2

2

)(
x

u
tk

t

u









  (2.11) 

з початковою умовою 0)0,( xu , 10  x , та крайовими умовами 0),0( 0  utu , 

0),1( tu , ],0[ Tt , де )(tk  – коефіцієнт, що характеризує швидкість проникнення 

інформації (аналог коефіцієнта дифузії). 

Розглянемо склад населення, що формується з 3-х підгруп по відношенню 

до сприйняття інформації. Виділяємо, як вже було зазначено вище, частину 

населення, сприйнятливого до впливу інформації )(1 ty , частина тих, що вже 

знаходяться під впливом інформації )(2 ty , і частина байдужих до інформацій-

ного впливу )(3 ty . Тоді за допомогою моделі поширення захворювань вигляду 

(1.4) - (1.6) 

)()()( 211 tytyty  ,      

                                    )()()()( 2212 tytytyty  ,                       (2.12) 

)()( 23 tyty  ,      

с початковими умовами 0)0(;0)0(;1)0( 321  yyy , де )(1 ty  – частка населення, 

яка є сприйнятливою до захворювання, )(2 ty  – частка вже хворих,  )(3 ty  – частка 

несприйнятливих до хвороби, 0t , а величини швидкостей виліковування та 

захворювання вважаються рівними 1,  )()( 21 tyty )(3 ty =1, можна записати 

систему диференційних рівнянь, які описують процес розповсюдження 
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інформації в загальній групі населення. Її розв’язки, відповідно, визначають 

динаміку величин окремих підгруп. 

При таких припущеннях максимальне граничне значення частини 

населення, що відчуває вплив інформації, x , 1)(0   tx , буде залежати від часу, 

тобто маємо )(0 txx  , )()()( 21 tytytx  , де )(1 ty , )(2 ty  –  компоненти 

розв’язку системи (2.12). При цьому, коефіцієнт проникнення інформації )(tk  

буде пропорційним швидкості зміни частини населення, яке вважається 

сприйнятливим до впливу зовнішньої інформації, тобто 

 )()( txtk   , 0 .                                               (2.13) 

Враховуючи акумулятивний характер процесу розповсюдження інформа-ції 

у соціумі, будемо шукати частинний розв’язок дифузійного рівняння (2.11) у 

вигляді  

),( txu = atdX
x


0

)(  ,        (2.14) 

де параметр а  впливу за часом для кожного моменту часу t  вважатимемо 

пропорційним швидкості зміни величини )(tx , тобто )(txа   , 0 .    

 З урахуванням зроблених припущень перепишемо крайові умови моделі 

(2.11) у вигляді )(),0( txtuх 



, 0),(  tхих , 1)(  хtx , ],0[ Tt .                                

Зрозуміло, що у такій постановці дифузійне рівняння (2.11) має особливий 

розв’язок, що отримується за умови ctx  )( , c деяка константа, ]1,0[c . 

Іншими словами, за наявності стаціонарного процесу в динаміці величини 

контингенту, що підпадає під інформаційний вплив, рівень розповсюдження 

інформації в групі залишається постійним. Даний розв’язок є тривіальним. 

Припустимо, що 0)(  tx . Тоді у кожний момент часу ],0[ Tt  дифузійне 

рівняння має частинний розв’язок вигляду (2.14), для знаходження якого 

необхідно розв’язати звичайне диференціальне рівняння першого порядку  






dx

xdX )(
,         (2.15) 
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з початковою умовою на кінці інтервалу 0))((  txX , розв’язком якого буде 

функція ))(()( xtxxX  



, )(0 txx   [35]. При цьому маємо величину 

)()0( txX 



, що відповідає першій граничній умові дифузійного рівняння.  

Таким чином, остаточно отримуємо, що для довільних 0  та 0  

рівняння (2.11) має розв’язок вигляду  

),( txu = ( ( ) ) ( )
2

x x
x t x t t


 

 
  

 
,     (2.16) 

який в будь-який моменту часу ],0[ Tt  визначає рівень розподілу інформації в 

межах підгрупи )(0 txx  , розмір якої становить частку )(tx  від загальної 

кількості A  учасників групи, що розраховується за допомогою розв’язків системи 

(2.12) (під значеннями )(tx , )(tx  розуміємо миттєві значення величини 

)()()( 21 tytytх   та її швидкості, які отримуються з (2.12) у кожен момент часу 

t ). 

Цей розв’язок може бути узагальнений. З початкових умов системи (2.12) 

слідує, що 1)0( x . Це дозволяє переписати вигляд розв’язку ),( txu  з 

урахуванням початкової умови 0)0,( xu , 10  x  дифузійного рівняння (2.11). 

Дійсно, якщо розглядати функцію 

),( txu = ( ( ) ) ( )
2

x x
x t x t t


 

 
  

 
))(1( tx ,    (2.17) 

то вона задовольняє рівнянню (2.11) та початковим і крайовим умовам, що 

дозволяє розглядати її як загальний розв’язок дифузійного рівняння. 

На рис.2.2 наведений приклад просторово-часового розподілу рівнів 

сприйняття інформації в групі населення, котрий розрахований на основі 

гібридної моделі (2.11), (2.12), отриманої за допомогою рівняння дифузії та 

використання системи диференціальних рівнянь Кермака-Макендрика без 

запізнення (моделі Бейлі). 
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Рис.2.2. Розподілу рівнів сприйняття інформації в групі з плином часу 

(коефіцієнти пропорційності 001.0 , 5.0 ) 

Розглянемо далі процес розповсюдження інформації на основі дифузій-ного 

підходу за двома окремими типами споживачів інформації, які відрізняються 

сприйняттям зовнішнього інформаційного впливу і своїм ставленням до змісту 

інформаційних потоків. Подібне припущення абсолютно коректно вписується в 

рамки викладеної вище концепції, яка базується на представленні споживацького 

контингенту в формі трьох окремих груп. 

Нехай )(1 ty  – частка населення,  що сприймає вплив інформації, )(2 ty –

частка тих, хто вже знаходиться під інформаційним впливом. Динаміка змін 

величини цих груп описується першим і другим рівняннями системи (2.12). Рівні 

розповсюдження інформації будемо описувати векторною функцією 

),( txu Ttxutxu )),(),,(( 2211 , де незалежні функції ),( 11 txu , ),( 22 txu , 1),(0  txu ii , 

2,1i , 0t , визначають інформаційний вплив в середовищі категорій )(1 ty , )(2 ty  

відповідно і задовольняють скалярним дифузійним рівнянням виду (2.11) 

2

2 ),(
)(

),(

i

ii
i

ii

x

txu
tk

t

txu









, 2,1i ,                                 (2.18) 

з функціями )(tki , 2,1i , що задають швидкості проникнення інформації в межах 

відповідних груп (як і раніше, вважаємо їх пропорційними швидкостям зміни 

окремих частин групи з коефіцієнтами пропорційності 0i , 2,1i ).  

x 

u(x,t) 

t 
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 Максимальні граничні величини  )(1 tx , )(2 tx  часток групи, в межах яких 

можливе розповсюдження інформації, будемо визначати на основі компонент 

)(1 ty , )(2 ty  розв’язку системи (2.12): )(0 11 txx  , )(0 22 txx  , )()( 11 tytx  , 

)()( 22 tytx  . Повторюючи викладки, наведені для скалярного випадку, 

отримуємо розв’язок ),( txu  з компонентами вигляду (2.17) ),( txu ii = 

= ( ( ) ) ( )
2

i i
i і i

i

x x
х t x t t



  
  

 
))(1( txі

 , 2,1i , )(0 11 txx  , )(0 22 txx  , що визначає 

рівні розповсюдження інформації на основі гібридного дифузійного підходу за 

двома окремими типами споживачів. Параметри впливу часу на величину рівнів 

розповсюдження  для кожного моменту часу t , як і раніше, вважатимемо 

пропорційним швидкості зміни величини )(txі
 , тобто )(txа ііі

  , 2,1i . 

 Гібридний підхід на основі застосування рівняння дифузії та моделей 

хімічних реакцій ферментативної кінетики (1.19) дозволяє отримати аналогічні 

математичні моделі з урахуванням трактування кількісних змінних. 

Враховуючи вплив зовнішніх джерел дії на динаміку процесів розпо-

всюдження інформації, моделі, які було отримано вище, можуть бути узагальнені 

шляхом дослідження відповідних неоднорідних рівнянь і систем. 

Очевидно, поширення інформації в суспільстві, думок в соціальних 

мережах, рекламування продукції та інші інформаційні процеси багато в чому 

аналогічні процесам поширення (проникнення) деякої речовини, що дифундує в 

певному середовищі. Будемо вважати середовище однорідним, припускаючи, що 

область допустимого поширення інформації на основі структурного розширення 

моделі гібридною підсистемою [32] може бути розрахована за допомогою 

відповідних рішень цієї підсистеми. Як випливає з [32], подібна гібридна модель є 

досить ефективною для опису станів різних цільових груп людей, що знаходяться 

під впливом інформаційного потоку. Природним узагальненням запропонованого  
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підходу в даному випадку є формалізація впливу на динаміку поширення 

інформаційних процесів з боку зовнішніх джерел або засобів впливу.  

Позначимо через ),( txu , 1),(0  txu , ],0[ Tt , функцію рівня 

розповсюдження інформації у межах частини x , 10  x , розглянутого 

контингенту заданого розміру. 

Будемо моделювати зміну рівня (концентрації) інформації у цільовій групі 

населення на протязі конкретного часового інтервалу ],0[ Tt   за допомогою 

рівняння дифузії [34] скалярного виду: 

),()(
2

2

txf
x

u
tk

t

u










,                                    (2.19) 

з початковими умовами 0)0,( xu , 10  x , і крайовими умовами 

)(),0( txtuх 



, 0),(  txих , 1)(  хtx , ],0[ Tt , де )(tk  – коефіцієнт, що 

характеризує швидкість проникнення інформації (аналог коефіцієнта дифузії), 

який пропорційний швидкості зміни частини населення, яка вважається 

вразливою до впливу зовнішньої інформації, тобто )(tk )(tx , 0 , ),( txf  – 

функція, що описує вплив зовнішніх джерел інформаційного впливу, величина 

)(0 txx   визначає склад учасників групи, що знаходяться в момент часу 

],0[ Tt  під інформаційним впливом, 1)(0   tx  – максимальне граничне 

значення частки населення, що відчуває вплив інформації. Динаміка  величини 

)(tx , як було сказано вище, може бути описана додатковою підсистемою [32]. 

Розглянемо випадок дифузії в середовищі, яке перебуває в умовах 

зовнішнього інформаційного впливу, яке змінюється у часі (наприклад, у вигляді 

чуток щодо якості або змісту інформації). Будемо говорити, що таке середовище 

«рухається» з постійною швидкістю, яка також передбачається пропорційною до 

зміни кількості охоплених інформацією учасників групи. Це припущення є цілком 

допустимим, якщо припустити невисокий (яким можна знехтувати) рівень 

внутрігрупового обміну інформацією і розглядати в якості основного фактора 

зовнішній вплив на рівень поширення інформації в цільовій групі.  
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В даному випадку процес дифузії має задовольняти закону Нернста [36], 

модель якого має вигляд 

x

u

x

u
tk

t

u
















2

2

)( ,     (2.20) 

де   – швидкість руху середовища, 









 1))((),0( txехрtuх







, 0),(  txих , 

1)(  хtx , ],0[ Tt . Виходячи з даного закону, може бути обчислено обсяг 

(кількість) інформації ),( txq , що проникає з зовнішнього середовища, базуючись 

на співвідношеннях xutxq  ),( , )(tx  , 10  .  

Записуючи частинний розв’язок неоднорідного дифузійного рівняння (2.20) 

у вигляді (2.14) для кожного моменту часу ],0[ Tt , отримаємо неоднорідне 

диференціальне рівняння першого порядку  

)()()()()( хХtxхХtxtx     ,                       (2.21) 

в якому величина )(tx  розглядається як миттєве значення швидкості зміни 

величини )(tх , яке отримується з (2.12) для кожного моменту часу t . 

Припускаючи, що 0)(  tx , рівняння (2.21) можна переписати у вигляді  

  )()( хХxX ,         (2.22) 

з початковою умовою на кінці проміжку 0))((  txX . Розв’язком цього рівняння 

буде функція 







  1)))((()( хtxехрхX








, )(0 txx  , звідки отримуємо 

)0(X 







  1))(( txехр








, що відповідає першій граничній умові неоднорідного 

дифузійного рівняння (2.20).  

Таким чином, застосовуючи модель (2.20) для опису процесу поширення 

інформації в умовах зовнішнього інформаційного впливу, яке змінюється у часі, 

для довільних 0 , 0  та 0  отримуємо розв’язок рівняння (2.20) такого  

вигляду  

),( txu =
2

exp( ( )) 1 exp( ) ( )x t x x x t t
   


   

 

 
    

 
,  (2.23) 

який для забезпечення початкової умови може бути узагальнений у вигляді 
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),( txu =
2

exp( ( )) 1 exp( ) ( )x t x x x t t
   


   

 

  
     

  
))(1( tx , (2.24) 

і який в будь-який моменту часу ],0[ Tt  визначає рівень розподілу інформації в 

межах підгрупи 1k , розмір якої становить частку )(tx  від загальної кількості 

учасників групи, що розраховується за допомогою розв’язків системи (2.12). 

На рисунку 2.3 наведено приклади розподілу рівнів інформаційного впливу 

в цільовій групі, розраховані на основі розв’язків дифузійної моделі виду (2.20). 

  

Рис.2.3. Розподіл рівнів концентрації інформації в цільовій групі в умовах 

зовнішнього інформаційного впливу, яке змінюється у часі  

( ,1,0 5,0 , 7,0 (а); ,1,0 1,0 , 9,0  (б)). 
 

Запропонований підхід до моделювання інформаційного проникнення 

можна використовувати для формалізації процесу в разі двовимірного 

представлення соціального середовища. Рівні поширення інформації при цьому 

будуть описуватися векторної функцією Ttxutxutxu )),(),,((),( 2211 , де функції 

),( 11 txu , ),( 22 txu , 1),(0  txu ii , 2,1i , )(0 11 txx  , )(0 22 txx  , ],0[ Tt , 

визначають інформаційний вплив в середовищі окремих підкатегорій учасників 

цільової групи і задовольняють скалярним дифузійним рівнянням  

  uu 1 , 2,1i ,                                           (2.25) 

з функціями )(tki , 2,1i , –  що задають швидкості проникнення інформації в 

межах відповідних груп (як і раніше, вважаємо їх пропорційними швидкостям 

 

а б 
 

u(x,t) u(x,t) 

x 

t t 

x 
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 зміни конкретних частин підгруп з коефіцієнтами пропорційності i , 2,1i ). При 

цьому, кожне з неоднорідних рівнянь (2.25) може використовуватися для опису 

специфічного впливу зовнішнього інформаційного потоку. Така формалізація 

фактично означатиме виділення підгруп з різним сприйняттям зовнішнього 

інформаційного впливу. 

 

2.3. Модель розповсюдження інформації на основі дифузії товарів 
 

Дифузійна модель впливу інформаційного потоку може бути розглянута 

також з урахуванням показників динаміки товарів, отриманих на основі 

статистичних звітів за результатами діяльності торгівельних установ. 

Позначимо через ),( txu  функцію рівня розповсюдження інформації за 

умов наявності для продажу або проведення рекламної кампанії заданої 

кількості товарів x обсягу ,A  Ax 0 . 

Процес розповсюдження інформації за умов зміни кількості товарів на 

торгівельному ринку протягом конкретно заданого часового інтервалу ],0[ Tt  

може бути описаний дифузійним рівнянням (2.11) з початковою умовою 

0)0,( xu  та крайовими умовами 0),0( tu , 0),1( tu , в якому )(tk   – коефіцієнт, 

що характеризує зміну впливу інформаційного потоку рекламного характеру з 

часом. Цей коефіцієнт вважаємо пропорційним швидкості зміни кількості товару. 

Припустимо, що продаж товару проводиться у М торгових точках. 

Опишемо процес зміни товарного обсягу на основі математичної моделі 

функціонування мережі нейроподібних елементів [27] вигляду (1.25).  

Маємо  

1

1
( ) ( ) ( )

M

i

i

x t x t x t
M 

    ,  Ax )0( ,        (2.26) 

де )(txi  – сумарна кількість товару, який був проданий і-ю торговою точкою до 

моменту часу t , Mi ,1 .  

Таким чином, припускаючи, що )()( txtk  , отримуємо гібридну модель 

вигляду (2.12), (2.26) для розрахунку рівнів розповсюдження інформації за 

результатами даних про продаж товарів. Шукаючи функцію ),( txu  у вигляді 
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(2.14), визначаємо рівні впливу інформації для кожного моменту часу t  в межах 

можливого обсягу товарів )(0 txx  , поточне значення якого )(tx  отримуємо 

з рівняння (2.23). 

 

2.4. Модель агрегації, обмеженої дифузією 
 

Багато процесів, що відбуваються у природі та суспільстві, 

характеризуються хаотичною динамікою, моделювання якої призводить до появи 

нових математичних структур, яким властива статистична (неповна) 

повторюваність. Важливе місце серед цих структур займають фрактальні кластери 

[37], для дослідження яких активно застосовується модель агрегації, обмеженої 

дифузією (diffusion limited aggregation, DLA) [38], що описує процедуру 

об’єднання окремих частинок у самоподібний агрегат в умовах їх випадкового 

блукання. 

При реалізації алгоритмів моделювання DLA розрахунки потребують 

значних витрат часу. Тому для подальшого використання даної методики 

необхідна розробка варіантів оптимізації роботи цих алгоритмів, а також 

створення нових методів формалізації процесів, що відбуваються у явищах 

агрегації, обмеженої дифузією. Це особливо важливо в сучасних умовах широко 

впливу засобів соціальних мереж на інформаційні процеси у суспільстві. 

У даному підрозділі на основі моделі DLA описано та досліджено процес 

розповсюдження інформації у середовищі деякої цільової аудиторії. Модель 

описує процес розповсюдження інформаційних потоків без впливу засобів мас-

медіа, шляхом обміну інформацією, який відбувається при комунікації між 

людьми. 

Учасники цільової групи, спілкуючись між собою, надають один іншому 

інформацію про продукцію, для просування якої проводяться рекламні заходи з 

метою зацікавлення у цій продукції якомога більше нових людей. Розповсюд-

ження інформації можна змоделювати на основі принципів агрегації DLA, 

використовуючи для опису проникнення (розповсюдження) даних нейронну 

модель обміну інформації у соціальній мережі. 
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Розглянемо модель розповсюдження інформаційного потоку та його впливу 

на цільову аудиторію, що характеризується властивістю самоподібності. Маємо 

групу, що складається з N людей, об’єднаних у соціальну мережу. Кожна людина 

знайома або має можливість спілкуватися з певною кількістю in , Ni ,1  інших 

людей з цієї аудиторії. Без обмеження загальності вважається можливим, що 

існують такі номери Nk ,1  користувачів мережі, для яких 1 Nnk . З іншого 

боку, зрозуміло, що, якщо людина i знайома з людиною j, то й  j буде знайома з i. 

Таку структуру представимо графом, де кожна вершина графа представляє собою 

користувача мережі, а ребро між двома вершинами означає те, що ці люди 

знайомі або спілкуються між собою. Цей граф можна задати симетричною 

матрицею R зв’язності розмірності NxN, що складається з 0 та 1, де 0 на позиції 

(i,j) означає, що член групи i не спілкується з користувачем j, а 1 – навпаки, 

спілкується з користувачем j. 

 Також кожну людину з цільової аудиторії характеризує набір додаткових 

параметрів. По-перше, кожен неоднаково ставиться до побаченої/почутої 

інформації, в даній моделі кожен учасник має свій коефіцієнт Ii , I є [0,1], Ni ,1 , 

що відображає його сприйнятливість до інформації. По-друге, кожен по-різному 

прислуховується до думки своїх знайомих. Покладемо в моделі відповідним за це 

вектор Ti , що задає рівень довіри i-ї людини до її знайомих. Для зручності 

використання запишемо цей вектор у вигляді ),...,,( 21 iNiii tttT  , де ]1,0[ijt , 0ijt , 

якщо відповідне 0ijr ,  ijr  –  j-й елемент i-го рядка матриці R, 1iit , Nj ,1 . 

 Припустимо, що на початку процесу моделювання поширення інформації 

проведено певну інформаційну кампанію. Розглянемо, яким чином будуть 

формуватися рівні розповсюдження інформаційного потоку в середовищі певної 

цільової аудиторії, застосовуючи модель функціонування мережі обміну 

інформацією, що складається з нейроподібних елементів.  
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Задамо певний поріг L ставлення учасників групи до вхідної інформації, 

]1,0[L . При цьому, будемо вважати, що інформація ефективно подіяла на 

людину i, якщо її сприйнятливість LIi  , Ni ,1 . Введемо вектор H0, 

),...,,( 210 NhhhH  , де 0ih , якщо LIi   та 1ih  при LIi  , Ni ,1 . Цей вектор 

характеризує усіх осіб з цільової аудиторії щодо сприйняття інформації до 

моменту початку спілкування (наприклад, в результаті зовнішнього впливу).  

 Далі вважаємо, що у мережі відбувається спілкування між собою. Рівень 

сприйняття інформації у кожного учасника може з часом змінюватись як наслідок 

впливу з боку оточення. Зміну рівня сприйняття за часом будемо описувати 

моделлю нейроподібного елемента вигляду (1.30) 

  )()(
1

1)(

1

tItIt
ndt

tdI
i

N

ij
j

jij

i
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, Ni ,1 .   (2.27) 

 Зміна ставлення кожної людини з цільової аудиторії спостерігається 

дискретно. Поклавши без обмеження загальності інтервал дискретизації 1t , 

отримуємо рівняння наступного вигляду: 
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або, остаточно, 
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 , Ni ,1 , ,...2,1,0t  .   (2.28) 

 Тобто, на кожному кроці дискретизації перераховуються коефіцієнти 

ставлення до інформації кожної особи з цільової аудиторії за допомогою 

середнього значення думки кожного з оточення людини з урахуванням рівня 

довіри до кожного з оточення. 

 Таким чином, на кожному кроці в якості результату отримуємо набір 

значень )(tIi , Ni ,1 , ,...2,1,0t  . Обчислюємо вектор )(tH , 0)0( HH  , 

відповідно до порогу L. 

 Якщо на деякому кроці виконується співвідношення )(tH = )1( tH , тобто 

інформаційний потік більше не впливає на жодну особу з цільової аудиторії, або, 

якщо вектор )(tH =(1, 1, … 1), тобто усі особи вже знаходяться під впливом 
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зовнішнього потоку інформації, – процедура моделювання процесу 

розповсюдження інформації за наведеною схемою зупиняється. 

 Ускладнимо модель впливу та розповсюдження інформації в межах ціль-

ової аудиторії припущенням, що не всі люди позитивно ставляться до вхідного 

інформаційного потоку, а їх відношення може змінюватись не лише від ней-

тральності до позитивності. Для відображення переходу до негативного ефекту в 

процесі розповсюдження реклами будемо використовувати наступний підхід. 

Аналогічно порогу сприйнятливості рекламі L  введемо поріг рівня Z , що 

відповідає за негативне відношення до реклами. Якщо на певному кроці 

сприйнятливість і-ї особи до реклами )(tIi , Ni ,1 , стає меншою за Z  ( ZtIi )( ), 

то вважаємо, що дана особа починає негативно ставитися до змісту 

інформаційного потоку. Негативне відношення до інформації суттєво не змінює 

запропоновану схему алгоритму моделювання процесу розповсюдження 

інформації. З тим самим інтервалом дискретизації 1t  на кожному кроці 

відбувається, як і раніше, зміна вектору )(tH , 0t , що характеризує вплив 

інформації на осіб з цільової аудиторії. Використовуючи поріг Z , можна 

спостерігати за зміною негативного ставлення до процесу розповсюдження 

інформації. 

Таким чином, на кожній ітерації можна порахувати кількість осіб, що 

перейшли до позитивного ставлення, та кількість осіб, що стали негативно 

відноситися до вхідної інформації. Позначимо через )(tE , 0t , – кількість осіб, 

для яких у проміжок часу ],1[ tt   справедливі нерівності )1()(  thth ii , Ni ,1 , а 

через )(tE , 0t , – відповідно, кількість осіб, для яких  )1()(  thth ii , Ni ,1 . 

За допомогою величин )(tE  та )(tE , 0t , запишемо оцінку ефектив-

ності розповсюдження інформації, яка фактично є аналогом рентабельності  

 
N

tEtE
tE

)()(
1)(

 
 , 0t .    (2.29) 
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Ця оцінка дає можливість зробити висновки щодо ефективності проведення 

заходів по просуванню інформації у довільний момент часу 0t ; визначити 

ефективність заходів за певний інтервал часу, як середню зважену оцінку, що 

базується на значеннях даного критерію в кожний момент часу з цього проміжку; 

та, порівнюючи між собою значення ефективності на різних інтервалах часу, 

зробити загальні висновки щодо розвитку та успішності  заходів рекламного 

характеру. 

З формули (2.29) зрозуміло, що усі значення показника належать проміжку 

[0,2]. Величина )(tE =1 означає, що ефективність заходів поширення інформації 

має нейтральний ефект (викликає рівну кількість позитивних та негативних 

відгуків) у цільовій аудиторії. При значеннях )(tE >(<)1 ефектив-ність заходів 

характеризується відповідним позитивним (негативним) ефектом.  

Необхідно також звернути увагу на залежність схеми алгоритму від вибору 

порогових значень L  та Z , а також від величин рівнів взаємної довіри, що 

подаються векторами iT , Ni ,1 . Відповідні дослідження можливі з 

використанням, наприклад, елементів теорії динамічного соціального впливу 

Латане [39]. 
 

2.5. Математичні дифузійні моделі розповсюдження інформації з 

урахуванням неоднорідності соціального середовища 

 

2.5.1. Модель дифузії інновацій. 

 

Дослідження динаміки поширення нової інформації (експансії ідей або 

інновацій) в соціальних і біологічних спільнотах вкрай важливо для багатьох 

областей. Динаміка поширення інновацій тісно пов'язана з масовою свідомістю і 

визначається тим, що відбувається в соціальній системі інформаційними 

процесами і знаходиться в безпосередній взаємодії з соціальними процесами в 

державі, регіоні, істотно впливаючи на їх розвиток. 

При цьому, очевидно, важливого значення набувають схеми коректного 

прогнозування впливу тих чи інших інформаційних акцій на формування 

соціальної або політичної орієнтації населення. Оскільки процеси поширення і 
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конкуренції ідей можна розглядати як різновиди інноваційних процесів в 

інфосоціальній системі, природно припустити, що можливий коректний якісний 

опис динаміки процесів поширення інформації із застосуванням моделі «дифузії 

інновацій» [40].  

Динаміка поширення нових ідей (інновацій) в соціальній системі може бути 

описана динамічною системою, яка виведена з балансових співвідношень. 

Розглянемо цільову соціальну групу чисельністю N. Припустимо, що кожен 

учасник групи може контактувати з іншим (тобто ми маємо повний граф 

комунікацій). Позначимо через y  кількість учасників з інноваційною ідеєю A. 

Будемо вважати, що учасник з ідеєю контактує з n колегами за одиничний 

інтервал часу, в процесі чого з ймовірністю 1k  ділиться інноваційною ідеєю, при 

цьому рkk 01  , де 0k  – ймовірність прийняття ідеї при одиничному контакті за 

темою інновації, p – ймовірність контакту агентів за темою інновації. Інакше 

кажучи, такий учасник групи за одиничний інтервал часу поширює інноваційну 

ідею А nk1  своїм колегам (точніше, nk1  є математичне сподівання кількості 

учасників цільової групи, які прийняли ідею). Ймовірність спілкування учасника з 

інноваційною ідеєю з учасником без ідеї дорівнює ny / , ймовірність прийняття 

ідеї в результаті спілкування є добуток цієї ймовірності на 1k . Отже, ймовірність 

прийняття ідеї хоча б один раз за n контактів може бути наближено виражена 

формулою:  

n

y
nkq 1 .      (2.30) 

 Математичне сподівання кількості членів групи, які сприйняли ідею від 

раніше визначених носіїв ідею за одиничний інтервал дорівнює добутку q на 

кількість учасників без інноваційних ідей: )( yNq  . При цьому математичне 

сподівання змін кількості членів, що сприйняли ідею за одиничний інтервал часу, 

описується наступним рівнянням:  
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      y
N

yN
a

dt

dy )( 
 ,     (2.31) 

де nka 1  – можливість прийняття інноваційних ідей одним учасником за 

одиничний інтервал часу. 

   Якщо позначити через
N

y
tf )(  щільність агентів, що сприймають нову 

ідею, то для щільності отримаємо наступне рівняння: 

  )())(1(
)(

tftfa
dt

tdf
 .             (2.32) 

Це рівняння є рівнянням П.Ферхюльста [3] для опису динаміки зростання 

популяції, яке ще називають рівнянням логістичного зростання або логістичним 

рівнянням. Рівняння (2.29) має аналітичне рішення [35]: 

)))1((1(

1
)(

00
ateff

tf


 ,    (2.33), 

де 0f  – щільність учасників в момент часу t = 0f =0 (початкова умова), що 

приймають нову ідею. Функція )(tf  визначає динаміку в часі відносної 

чисельності членів цільової соціальної групи, які сприймають поширювану 

інформацію.  

 Це рівняння має дві важливі властивості: при малих значеннях )(tf  

щільність зростає експоненційно, при великих – наближається до певної межі 

(рис. 2.4). Відзначимо, що при t  1)( tf , що є рівнем насичення.  

Розв’язок рівняння (2.33) описується логістичною кривою (S-образною 

кривою зростання) Е. Роджерса [40], що характеризує поширення нової ідеї 

(дифузії інновацій, рис.2.4). Подібний характер розповсюдження інформації 

вербально можна описати як процес, в якому «спочатку лише декілька індивідів 

приймають нову ідею, потім інновація приймається розширеною кількістю 

індивідів, і, нарешті, темпи прийняття сповільнюються» [41]. 
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Рис. 2.4. Динаміка розповсюдження інновацій 

 

          2.5.1.1. Узагальнення моделі дифузії інновацій. 

 

Розглянемо два узагальнення моделі дифузії інновацій, пов'язані з ефектом 

забування ідеї та впливом зовнішнього тиску на цільову групу (наприклад, через 

засоби масової інформації, ЗМІ). 

1. Припустимо, що ймовірність загасання прихильності інноваційної ідеї А 

(інакше кажучи, ймовірність забування ідеї) за одиничний інтервал часу дорівнює 

g . Тоді математичне сподівання зміни кількості членів групи, що забули ідею за 

одиничний інтервал часу, дорівнює gy , а рівняння (2.31) набуде вигляду:  

  
( )dy N y

a y gy
dt N


  ,    (2.34) 

   

а рівняння (2.32): 

( )
(1 ( )) ( ) ( )

df t
a f t f t gf t

dt
   .   (2.35) 

2. Нехай інтенсивність зовнішнього впливу (пропаганди) на цільову групу 

виражається функцією M(t),  середня кількість «прочитань» одного повідомлення 

за одиничний інтервал часу дорівнює 2k , ймовірність «прочитань» учасників 

групи, не охопленими ідеєю дорівнює відповідно 
( )N y

N


, та ймовірність 

сприйняття ідеї – 3k . Тоді математичне сподівання числа агентів, що сприйняли 

t 

f(t) 
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нову ідею під впливом зовнішнього впливу за одиничний інтервал часу, буде 

дорівнювати )(tM 2k 3k
( )N y

N


. 

Таким чином, рівняння (2.34) з урахуванням зовнішнього впливу 

переходить в наступне рівняння: 

     
( ) ( )

( )
dy N y N y

a y M t b gy
dt N N

 
   ,          (2.36) 

де 32kkb   – ймовірність сприйняття інновації одним учасником групи за 

одиничний інтервал часу.  

Позначивши через NtMtM /)()(   відносну щільність інформаційного 

тиску на цільову групу, отримаємо рівняння для щільності учасників, що 

сприймають нову ідею: 

 
( )

(1 ( )) ( ) ( ) (1 ( )) ( )
df t

a f t f t M t b f t gf t
dt

     .  (2.37) 

Перший доданок у правій частині (2.37) пов'язаний з внутрішніми 

комунікаційними процесами поширення інновації в групі (міжособистісна 

агітація); другий доданок пов'язаний із зовнішніми процесами поширення 

інновації в соціумі (зовнішній тиск на групу, наприклад, через ЗМІ); і третій 

доданок у рівнянні пов'язаний з врахуванням загасанням (забування) інновацій. 

Відзначимо, що в разі переважної ролі зовнішнього впливу, наприклад, 

засобів масової інформації, при поширенні ідеї в цільовій групі, у правій частині 

рівняння (2.37) залишається тільки другий (інноваційний) доданок, і розв’язком 

рівняння буде функція  

    btMeftf  )1(1)( 0 .     (2.38) 

Відзначимо, при t  1)( tf , що є рівнем насичення )(tf . 

У разі, якщо істотну роль у поширення інноваційної ідеї вносять як 

міжособистісне спілкування, так і зовнішній вплив, у правій частині рівняння 

дифузії інновацій необхідно враховувати як імітаційну, так і інноваційну складові, 

і рівнянням (2.37) набуває вигляду 

( )
(1 ( )) ( ) ( ) (1 ( ))

df t
a f t f t M t b f t

dt
    . 
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Такі моделі називають моделями змішаного впливу (рис. 2.5). Ці моделі 

засновані на комунікаційної гіпотезі, яка полягає у тому, що повідомлення в 

засобах масової інформації досягають спочатку деякої невеликої підгрупи 

учасників цільової групи, яка потім впливає на інших індивідів. Його розв’язок 

буде мати вигляд:  

( )

0 0

( )

0 0

1 (1 ) (( ) )
( )

1 (1 ) (( ) )

a Mb t

a Mb t

Mb f af Mb e
f t

a f af Mb e

 

 

  


  
. 

 Відмітимо, при t  1)( tf , що знов відповідає рівню насиченості )(tf . 

 

Рис. 2.5. Динаміка розповсюдження інновацій в моделі змішаного впливу 

 

2.5.2. Агентна модель дифузії ідей в популяції на основі подвійної 

моделі узгодження 

  

Треба відзначити, що в динаміці поширення інформації спостерігаються 

ідеї, які поширюються з величезною швидкістю. Це може бути викликано 

агентами, які звертають увагу громадськості на ту чи іншу ідею. Для вивчення 

цього та інших факторів, будується модель, аналізуючи яку можна вивчити роль 

обмеженого уваги користувачів на ідею. 

 Увага користувача обмежена і за неї треба змагатися. Для дослідження та 

моделювання цього процесу була обрана подвійна модель угоди. Подвійна модель 

угоди (модель колективної поведінки [42]) добре підходить для розуміння 

процесу поведінки членів популяції (групи) і як це поведінка змінюється при 

f(t) 

t 
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взаємодії агентів (що поширюють свою думку і невразливі до впливу інших 

думок) в різних ситуаціях. У підрозділі показується, як переважна думка 

більшості може бути повністю змінена невеликою частиною хаотично 

розподілених агентів. Крім цього, доведено існування переломного моменту, 

після якого спільнота приймає ідею, що просувається. 

Розглядається список вузлів, котрі між собою можуть обмінюватися ідеями  

(повідомленнями – мемами). У кожного вузла є ідеї, якими він обмінюється зі 

своїми сусідами. У кожен момент часу випадково вибирається оратор, який 

озвучує випадкову ідею зі свого списку всім його слухачам. Вивчивши ідею, 

слухач міняє свій список ідей. Також серед вузлів є агенти, які, впливаючи на 

думку інших, намагаються звернути увагу на конкретну ідею, яка спочатку 

записана у нього. 

В роботі [43] досліджувалася модель експансії ідей (мемів) в популяції. 

Малося на увазі, що в будь-який момент часу випадково обраний оратор озвучує 

якусь думку, випадково вибране з власного списку. Слухачі, що знаходяться у 

радіусі досяжності, порівнюють думку з наявними у них списком думок. Якщо 

озвучена думка збігається з однією зі списку, вони з нею погоджуються і 

викреслюють інші. Якщо немає – дописують висловлену думку в список. Будь-

який член колективу в різні моменти часу може бути як слухачем, так і оратором. 

Для простоти зупинимося па списку з двох думок. Виявилося, що якщо в 

систему ввести нонконформістів, які ніколи не стирають конкретну думку зі своїх 

списків (але таких, що можуть як вносити, так і викреслювати інші думки), то до 

певного моменту система не помічає нонконформістів. Пропагована 

нонконформістами ідея продовжує впроваджуватися в маси з тією ж швидкістю, 

як якби їх не було, тобто повільно. Але варто нонконформістам набрати критичну 

масу (для різних досліджених графів вона коливалася в межах 10 відсотків від 

загальної чисельності) як ідея опановує маси, тобто кількість її і тільки її носіїв 

різко зростає. 
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В системі, яку досліджували в роботі [43] спостерігається нейтральний 

дрейф ідей і в результаті закономірно одна з них витісняє всі інші. Однак, 

починаючи з якогось моменту, динаміка дрейфу може різко змінюватися. 

 З точки зору впливу ідеї на популяцію (соціум), найважливішою 

властивістю є конкуренція ідей. Щоб її ввести, досить доповнити систему 

можливістю існування слухача до наступного виступу оратора, в залежності від 

наявного у нього списку ідей. Далі можна ввести конкуренцію ораторів – з 

можливістю існування в залежності від частки наявних слухачів. Цікаво також 

ввести привабливість ідей, наприклад, слухачі, що знаходяться в межах 

досяжності ораторів, приєднуються до тієї групи, яка більше (або, навпаки, 

менше). Ще одне наближення до еволюційної задачі – запровадження штрафу, 

еквівалентного витратам енергії на ораторство. Непопулярний оратор, 

розтративши енергію, вимушено переходить в розряд слухачів. 

 

2.5.2.1. Подвійна модель узгодження. 

 

Як говорилося раніше, увага слухача обмежена і за нею треба боротися. 

Широта уваги залишається постійною незалежно від різноманітності ідей. Цей 

факт треба враховувати при складанні моделі. Відзначимо, що користувачі більш 

ймовірно знову звернуть свою увагу на ту ідею, про яку вони вже чули в 

минулому. Не слід забувати про те, що кожна ідея має час життя і якщо вона 

довго не звертала на себе увагу, то незабаром буде забута. З великого переліку 

моделей в статистичній фізиці і математичної соціології розглянемо подвійну 

модель угоди.  

Нехай у кожного вузла існує список, в який він запісує свої ідеї. У кожен 

момент часу випадково вибирається оратор, який озвучує випадкову ідею зі свого 

списку всім його слухачам. Якщо у слухача є ця ідея в списку, то він викреслює 

інші ідеї, інакше – додає її до себе у список. 

Залучимо у модель агентів, які, впливаючи на думку інших, намагаються 

звернути увагу на конкретну ідею, яка спочатку записана у них. У разі, коли 

оратором вибирається агент, нічого не змінюється. Однак, якщо в якості слухача 
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вибирається агент, він ігнорує будь-яку ідею, яка до нього прийде, і не змінює 

свій список. Виходить, що у агента в списку буде завжди тільки одна ідея, на яку 

він намагається звернути увагу. 

 Надалі для зручності будемо розглядати подвійну модель оголошення, в 

якій присутні тільки дві ідеї – A і B. Розглянемо таблицю 2.1, в якій відображено 

можливі зміни думок при передачі ідеї. 

 

Таблиця 2.1. Результати зміни думок за подвійною моделлю узгодження  

Оратор Думка Слухач Результат 

А А А А 

А А В АВ 

А А Р Р 

А А АВ А 

Р А А А 

Р А В АВ 

Р А Р Р 

Р А АВ А 

В В А АВ 

В В В В 

В В П Р 

В В АВ В 

АВ А А А 

АВ А В АВ 

АВ А Р Р 

АВ А АВ А 

АВ В А АВ 

АВ В В В 

АВ В Р Р 

АВ В АВ В 
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2.5.2.2. Аналіз подвійної моделі узгодження. 

 

Розглянемо k-зв'язний граф, де кожна вершина є користувачем. Нехай граф 

має N вершин. Визначимо щільність вершин з ідеєю A через AN , з ідеєю B через 

BN  і щільність агентів через p. Тоді щільність вузлів зі змішаними ідеями ABN  

можна записати у вигляді 1 - p - AN  - BN .  

Складемо систему рівнянь (балансових співвідношень у відповідності до 

таблиці 2.1) зміни щільності вузлів в стані A і B  

)5.05.0( ABABABABABAA pNNNNNNNNkdtdN     (2.39) 

 )5.05.0( BABABABBBAB pNNNNNNNNkdtdN     (2.40) 

У цієї системи рівнянь існують особливі точки, в яких досягається 

рівновага. Однією з них є точка при AN  =1-p і BN  = 0 - вироджений випадок, 

коли ідея охопила всю спільноту.  

 Дійсно, маємо ABN =1 - p - AN  - BN . Підставляючи вираз у праві частини 

(2.39), (2.40), отримуємо 

0))1(5.05.0)(1(  BABAABA NNpNNpNNNp  

0))1(5.05.0)(1(  BBABABBA pNNNNNpNNNp  

Розкриваючи дужки, маємо 

)1/()21( 22 pNрNNN BВВA  , 

222 )3()22)(1( BBBBBBBB pNNNNpNpNpNN  . 

 Зрозуміло, що 0BN  – тривіальний розв’язок. При цьому, AN  =1-p. 

 Нехай 0BN . Ділимо праву і ліву частини на BN  і отримуємо 

0)1()1(43 22  pNpN BB . 

Обчислюємо дискримінант і знайдемо р, при яких він додатній. Маємо 

значення 072.0487 сp . Відмітимо також, що є дві точки при p сp :  одна з 

них сідлова, інша стійка, в яких AN  і ВN  відмінні від нуля. 

На рис. 2.6 наведено залежність щільності вузлів з думкою В  від щільності 

агентів. 
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 Рис. 2.6. Залежність щільності вузлів з думкою від щільності агентів. 

 

Отриманий результат підтверджує існування переломного моменту, після 

якого довільна соціальна група приймає ідею, що просувається. Це факт 

підтверджується наявністю деякої кількості нонконформістів в групі, при якій 

думка групи змінюється. Продемонстровано розповсюдження ідей за умов 

забування ідей. Застосування цих моделей дозволяє вивчати процес змагання 

ідей та відповісти на питання, яка мінімальна кількість агентів необхідна для 

того, щоб думка оволоділа усім суспільством. 

 

2.5.3. Модель розповсюдження інформації з урахуванням інтенсивності 

її поширення 

 

Розглянемо процес поширення інформації в цільовій групі взаємодіючих 

між собою індивідів, що має чисельність 0N . В рамках даної моделі вважається, 

що неохоплений інформацією учасник групи може отримати її або від ЗМІ, або 

шляхом міжособистісної комунікації від інформованого раніше індивіда (адепта). 

Вихідна модель передбачає однорідність соціуму і має вигляд: 

))(( 0 NNNdtdN   , 0)0( N .   (2.41) 

Тут )(tN  – кількість адептів в момент часу t,  коефіцієнт 0  називається 

інтенсивністю поширення інформації через ЗМІ; N – інтенсивністю поширення 

інформації через чутки ( 0 ). Розв’язок рівняння (2.41) має вигляд: 

pc 

NB 
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00

0
0

])exp[(

])exp[(

NtN

tN
NN








 .    (2.42) 

Далі будемо називати цей варіант моделі базовим. Одне з основних питань, 

що вирішуються за допомогою моделей поширення інформації, полягає в тому, за 

яких умов швидкість росту кількості адептів досягає максимуму. Відповідне 

явище називається максимальним ажіотажем. В [44] показано, що максимум у 

процесі ажіотажу досягається при значенні чисельності адептів, що дорівнює 

  021 NNg .  

Якщо 0N =  , то швидкість зростання кількості адептів максимальна в 

початковий момент і зменшується з плином часу. Цікавим є питання про те, як 

буде змінюватися швидкість зміни кількості адептів при інтенсивності поширення 

інформації через чутки, яка, в свою чергу, спадає з ростом N. Розглянемо більш 

загальну модель, ніж модель (2.41), в якій передача інформації через чутки 

описується степеневим доданком: 

  0

dN
N N N

dt

    ,  )0(N  = 0.    (2.43) 

Випадки 2 , 
2

1  були розглянуті в [45]. Щоб визначити наявність 

ажіотажу, підрахуємо 22 dtNd  : 

2
1

02

1
[ ( ) ]

d N dN
N N N

dt dt

  


 

 
    .

 

Очевидно, що при 𝜇<0 маємо 022 dtNd , тобто швидкість росту кілько-сті 

адептів dtdN  з часом спадає. Розглянемо різні надбудови над базовою моделлю. 

 

2.5.3.1. Контингентна поведінка. 

  

У базовому варіанті моделі передбачається, що кожен індивід «заража-

ється» інформацією незалежно від інших членів групи. Чисельність адептів 

впливає на кількість інформації, що курсує у вигляді чуток, однак сприйняття 

індивіда, тобто ймовірність його переходу в адепти при отриманні інформації, не 

залежить від N(t). 
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  Контингентна поведінка [46] передбачає, що індивід усвідомлює себе 

частиною групи і його поведінка залежить від значень макрозмінних, які 

характеризують групу в цілому. При цьому конкретні параметри зазначеної 

залежності можуть приймати різні значення у різних членів групи. Зокрема, 

наслідувальна поведінка є окремим випадком контингентної поведінки [47-

51]. Інший приклад – модель расової сегрегації [46]. 

У нашому випадку передбачається, що індивід може стати адептом і 

розповсюджувати інформацію далі лише в тому випадку, якщо певна кількість 

членів групи (що називають граничним значенням) вже є адептами. Щоб описати 

розподіл границь між членами групи, розташуємо вздовж абсциси всіх  індивідів 

0N  у порядку зростання границі та співставимо кожному значенню аргументу 

],0[ 0N
 

відповідне граничне значення 0u . Тим самим визначена 

функція  u . Процес поширення інформації може початися, якщо 0)0(  . 

Інакше, жоден з індивідів не зважиться стати першим адептом.  

Зворотна функція  u1  визначена при  00 Nu   і трактується як 

«кількість людей v, що готові бути адептами (вже є такими або готові приєдна-

тися), орієнтуючись на їх поточну кількість u». Тоді кількість тих, хто готовий 

приєднатися до адептів, дорівнює   uu 1
 

при  00 Nu  , та uN 0  
при 

  00 NuN  . 

Введемо функцію   },min{)( 0
1 Nuuf   . Очевидно, що 

 

 














00
1

0

0
1

,

)(0,
)(

NuNN

Nuu
uf




. 

Запишемо рівняння для чисельності адептів 

  ))( NNfNdtdN   ,  )0(N  = 0.    (2.44) 

Функція  N , за побудовою, є неспадною. Якщо для деякого 1N  має місце 

рівність )( 11 NN  , при чому ( ( )) 0
d

N N
dt

   при 1NN  , то процес 

розповсюдження  інформації в цільовій групі зупиняється. Такий самий висновок 

можна отримати безпосередньо з рівняння (2.44): процес зупиниться, якщо 
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0)(1  NN , тобто )(NN  . Таким чином, вся група може бути охоплена 

інформацією за умови, якщо виконується )(NN   для всіх 0N , окрім, мабуть, 

0NN  . 

 

2.5.3.2. Випадок неповного охоплення цільової групи засобами масової 

інформації 

 

 Розглянемо іншу надбудову над базовою моделлю. Нехай цільова група 

складається з двох однорідних підгруп. Члени першої підгрупи (чисельні-

стю 1N ) можуть отримувати інформацію як від ЗМІ, так і через чутки. Друга 

підгрупа (чисельністю 2N ) не охоплена ЗМІ і отримує інформацію тільки на 

основі чуток. Передбачається, що переходи індивідів з однієї підгруп в іншу 

відсутні і при передачі чуток вони не розрізняють, хто до якої підгрупи 

відноситься. 

 Позначимо кількість адептів першої підгрупи в момент часу t через )(1 tX , 

другої – )(2 tX .  Неохоплений член першої підгрупи може отримати інформацію 

від ЗМІ і від адептів, тому для нього можливість стати адептом протягом часового 

інтервалу  dttt ,  дорівнює dttXtX )])()([( 21   , звідки маємо 

)])([( 11211 XNXXdtdX   .  

Неохоплені інформацією члени другої підгрупи можуть отримувати її лише 

через чутки, від 21 XX   адептів, тому отримуємо таке диференціальне рівняння 

))(( 22212 XNXXdtdX   . 

 

2.5.3.3. Модель двохкрокового засвоєння інформації. 

 

Практика показує, що інформаційний вплив є результативним, якщо він є не 

одноразовим, а проводиться у вигляді кампанії. В рамках дійсного варіанту 

моделі передбачається, що індивід приєднується до числа адептів за два 

кроки. Будучи охопленим в перший раз, він стає предадептом. Це, зокрема, 

означає, що він ще не поширює інформацію далі. Предадепт отримує і засвоює 
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інформацію за тими ж правилами, член групи, який не є охопленим цією 

інформацією. 

Позначимо через n(t) чисельність предадептів.  Адепти утворюються з 

предадептів за законом, який можна описати у вигляді )( NndtdN   .  

Оскільки адепти рекрутуються з неохоплених учасників цільової групи, 

чисельність яких в момент часу t становить )()(0 tntNN  , маємо  

 0( )( )
dn

N N n N n N
dt

         .  

Після перетворень отримуємо рівняння динаміки чисельності предадептів 

 0( 2 )( )
dn

N N n N
dt

     .     (2.45)
 

 

2.5.3.4. Врахування фактору забування інформації. 

 

 У базовій моделі передбачалося, що адепти не забувають інформацію, тобто 

не можуть повернутися в розряд неохоплених інформацією учасників 

групи. Відмова від цієї установки призводить до рівняння такого вигляду 

0( )( )
dN

N N N N
dt

      ,     (2.46) 

де параметр 0  характеризує інтенсивність забування інформації індивідами 

цільової групи. 

 

2.5.3.5. Інтегрована модель, що враховує усі чотири механізми. 

 

 Далі розглянемо побудову моделі, що містить усі чотири наведені вище 

механізми інформаційного впливу на цільову групу. Припустимо, що група 

складається з двох однорідних підгруп: перша підгрупа (чисельністю 1N ) може 

отримувати інформацію як від ЗМІ, так і через чутки. Друга підгрупа 

(чисельністю 2N ) не цікавиться ЗМІ, а отримує інформацію тільки через 

чутки. Переходи індивідів з однієї підгрупи в іншу відсутні. Позначимо кількість 

адептів і предадептов в першій підгрупі через )(1 tX  і )(1 tx , у другій групі – 

через )(2 tX  і )(2 tx , відповідно. Перехід з інформаційно неохоплених в предадепти 

є неконтінгентним, але лише частка предадептов, що визначається граничною 
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функцією, є доступною для того, щоб стати адептами. Підгрупи  не розрізняються 

в тому розумінні, що при передачі слуху учасник групи не має можливості 

розпізнати, чи є зустрічний індивід представником першої або другої підгрупи. Це 

означає, зокрема, що пороги для переходів орієнтовані на загальну кількість 

адептів у загальній групі. Іншими словами, індивід готовий стати доступним, 

якщо загальна кількість адептів у всій цільовій групі є досить велика. 

 Граничні функції для першої та другої груп позначимо відповідно через 

)(1 v  та )(2 v . Тоді в момент часу t кількість доступних індивідів з першої 

підгрупи (як інформаційно неохоплених, так і предадептів та адептів) дорівнює 

}),(min{)( 121
1

1211 NXXXXf   , а з другої підгрупи, відповідно,  

}),(min{)( 221
1

2212 NXXXXf   . 

 У кожній з підгруп перехід учасників з інформаційно неохоплених в 

предадепти відбувається неконтінгентним чином: для кожного індивіда 

можливість даного переходу не залежить від того, в якому стані знаходяться і чи в 

який стан переходять інші індивіди. Зокрема, це означає, що якщо в певний 

момент часу 01 t  виділити в неохопленій інформацією частині розміром 

)()( 11 txtXN iii   кожної з підгруп деякі підмножини, які складається з 

))()(( iiiii txtXN   індивідів, то для будь-якого моменту часу 12 tt   серед 

неохоплених )()( 22 txtXN iii   буде ))()(( 22 txtXN iii   членів цих під- 

множин. Іншими словами, так як переходи з неохоплених в предадепти для різних 

індивідів є незалежними і відбуваються з однаковою ймовірністю, то частка 

виділеної підмножини серед неохоплених зберігається. Із цього випливає, що 

якщо за деякий інтервал часу чисельність неохоплених членів підгрупи 

зменшилася в декілька разів, то й чисельність неохоплених членів виділеної 

підмножини також зменшилася в стільки ж разів. 

 Щодо врахування процесу забування будемо вважати, що предадепти 

забувають з інтенсивністю δ і повертаються в розряд неохоплених, адепти – з 

інтенсивністю γ і стають предадептами. При цьому можливий також інший підхід, 

який передбачає, що адепти, які забули, стають неохопленими, але він у даному 
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контексті не розглядається. Для члена першої підгрупи перехід з неохоплених в 

предадепти або (якщо він доступний) з предадептів в адепти протягом інтервалу 

(t,t+dt) здійснюється з можливістю dttXtX )])()([( 21   , а для члена другої 

підгрупи – з можливістю dttXtX )])()([( 21  , відповідно. Звідси, 

      11111211 )])([( xdtdXxXNXXdtdx   , 

22222212 )])([( xdtdXxXNXXdtdx   . 

Запишемо вираз для dtdX1 . Кількість предадептов в першій підгрупі 

дорівнює n(t), проте не всі вони є доступними. Всього в момент часу t кількість 

доступних індивідів в першій підгрупі становить  )( 211 XXf  

}),(min{ 121
1

1 NXX   . Обчислимо кількість доступних учасників цільової 

групи, неохоплених інформацією. З початкового (нульового) моменту часу 

чисельність неохоплених скоротилася з 1N  до 111 xXN  , тобто змінилась у 

1 1 1

1

N X x

N

 
 разів. Звідси, з множини найбільш доступних )( 211 XXf    індивідів до 

моменту t серед неохоплених залишилось )( 211 XXf  1 1 1

1

N X x

N

 
. Крім того, всі 

адепти, очевидно, входять до числа доступних. Таким чином, кількість доступних 

предадептів в момент часу t складає  

)( 211 XXf  1 1

1

x X

N


- 1X .  

Звідси, 

1dX

dt
 )([ 211 XXf  1 1

1

x X

N


- ]1X ))(( 21 XX   - 1X . 

Аналогічно, 

2dX

dt
 )([ 212 XXf  2 2

2

x X

N


- ]2X )( 21 XX  - 2X . 

 Таким чином, остаточно модель має вигляд 

      1dX

dt
 )([ 211 XXf  1 1

1

x X

N


- ]1X ))(( 21 XX   - 1X ,  (2.47) 

    2dX

dt
 )([ 212 XXf  2 2

2

x X

N


- ]2X )( 21 XX  - 2X ,        (2.48) 
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1 1 1
1 2 1 1 1 1 2 1 1

1

( [ ])( ( ) )
dx x X

X X N x f X X x X
dt N

   


        ,      (2.49) 

2 2 2
1 2 2 2 2 1 2 2 2

2

[ ]( ( ) )
dx x X

X X N x f X X x X
dt N

  


       ,           (2.50) 

   0)0()0()0()0( 2121  XXxx .     (2.51) 

 Результати чисельних експериментів з використання запропонованих 

підходів формалізації наведено у додатку А. 

 

2.6. Висновки по другому розділу 

 

У другому розділі наведено результати дослідження та моделювання  

процесів розповсюдження та впливу інформації у середовищі цільової групи, що 

базуються на використанні математичних структур та схем, які є подальшим 

розвитком традиційних статистичних підходів з урахуванням  повторюваності та 

хаотичності у динаміці проблемної області. Процеси інформаційного впливу на 

поведінку учасників різних соціальних груп мають динамічний характер, зміна 

стану соціального середовища в яких відбувається внаслідок активного 

поширення інформації за допомогою використання соціальних мереж та ЗМІ. 

У розділі запропоновано підхід до побудови гібридних математичних 

моделей динаміки розповсюдження інформаційних процесів у цільових групах 

населення. В основу формалізації покладено використання однорідних та 

неоднорідних моделей процесу дифузії (проникнення) інформації в мережі. Для 

дослідження інформаційного розповсюдження запропоновано гібридні моделі 

дифузійного типу, зміна інтервалів поширення в яких моделюється за допомогою 

додаткових співвідношень у вигляді диференціальних рівнянь. Розглянуто 

скалярний розв’язок для одновимірного і двовимірного подання контингенту, а 

також розв’язок у вигляді векторної функції, елементи якої описують рівні 

інформаційного вплив в різних підгрупах споживачів. Змодельована і досліджена 

динаміка інформаційних потоків на основі моделей з неоднорідностями різного 

вигляду. 

Для врахування самоподібності процесів розповсюдження інформації на 

рівні групи запропоновано підхід на основі формалізації агрегаційних процесів, 
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що обмежуються дифузією. Розглядаючи процес дифузного проникнення 

інформації на задану цільову аудиторію, запропоновано підхід з використанням 

моделі обміну інформації у мережі нейроподібних елементів. Отримання 

результатів формується за допомогою заданого набору довіри користувачів один 

до іншого і заданого порогового рівня інформаційної сприйнятливості осіб 

цільової аудиторії. Розроблено алгоритм імітаційного моделювання процесу 

розповсюдження реклами, що базується представленні елементів мережі у вигляді 

графа, вершини якого описуються параметрами сприйнятливості до інформації та 

взаємної довіри. 

Розглянуто математичні моделі дифузійного типу для випадків 

неоднорідності соціального середовища: модель дифузії інновацій, агентна 

модель дифузії ідей на основі подвійної моделі узгодження, модель 

розповсюдження інформації з урахуванням інтенсивності її поширення.  

Наведено результати числових експериментів з використання 

запропонованих підходів формалізації, проаналізовано особливості отриманих 

розв’язків. 
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РОЗДІЛ  3 

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В 

ЗАДАЧАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Розглянемо задачу побудови математичної моделі інформаційного впливу 

на цільову групу населення з урахуванням оптимального обсягу фінансових 

інвестицій та підхід до розв’язання проблеми оптимізації бюджету для поширення 

відповідного інформаційного потоку на основі цієї моделі. Проведення заходів з 

розповсюдження інформації, що за своїм призначенням складають 

основу інтегрованих маркетингових комунікацій з метою донесення до кожного 

учасника цільової групи необхідних повідомлень за допомогою доступних носіїв, 

вимагають суттєвого фінансування.  

Прийнято вважати, що вимірювання ефективності інформаційної діяльності 

є досить складною проблемою. Деякі вважають її нерозв'язною, інші пропонують 

як прості, так і складні рішення. Проте, абсолютно усі дотримуються думки, що 

вимірювати ефективність проведення інформаційного впливу на основі 

розповсюдження відповідних потоків інформації необхідно: якщо не піклуватися 

про мінімізацію витрат на вплив, то цей процес буде скоріше суцільним 

розбазарюванням. З іншого боку, мінімізація витрат без вимірювання 

ефективності неможлива. 

Головною проблемою визначення оптимального обсягу бюджету для 

проведення інформаційного впливу є визначення бюджету, що дозволив би 

одержати гарантовану віддачу від цього впливу. Будь-яке відхилення від 

оптимальності приводить до неефективності [52]. 

Насправді суть ефективності інформаційних впливів полягає в оцінці 

величини позитивного зрушення відносно споживачів інформації до предмету 

рекламування і залежить від якості пропозицій, форми подання (креатива), 

використання носіїв і частоти та часу дії потоків на суб’єктів впливу. Одним з 

підходів, який застосовується для оцінки ефективності заходів інформаційного 

впливу на кінцевий результат, є моделювання процесу розповсюдження впливу 
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з урахуванням схем, подібних до моделей дифузії. Орієнтуючись на кінцеву мету 

даного дослідження щодо впровадження результатів у процес аналізу та 

оптимізації рекламного бюджету, будемо розглядати проблему з точки зору 

оцінки ефективності реклами. 

   

3.1. Ігровий підхід для формування величини бюджету для проведення 

інформаційних заходів рекламного характеру. 

 

Для дослідження ефективності рекламних заходів розглянемо гру декіль-

кох гравців: в однакових умовах (один і той самий товар, одні і ті ж споживачі, 

одна і та ж реакція ринку, і т.д.) на деякому умовному ринку діє пара конку-рентів 

(гравців) зі своїми індивідуальними особливостями (об’єм виробництва, витрати 

на виготовлення одиниці продукції, ціни, і т.і.). Враховуючи, що ринок один, дії 

одного гравця так чи інакше відображаються на стані другого. 

Таким чином, розглянемо випадок, коли на ринку є дві фірми (k = 1,2), 

кожна з яких реалізує свій товар в об’ємах 1X  і 2X , ціни та витрати на 

виготовлення одиниці продукції задані величинами 1p , 1c  та 22,cp , а рекламні 

інвестиції цих двох фірм оцінені в 1I  та 2I відповідно. Тоді можна записати 

функцію прибутку обох гравців: 
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IcpXY

IcpXY
,     (3.1) 

де 1Y , 2Y  – прибуток гравців, 1X , 2X  – попит на їх продукцію. 

 Витрати на виготовлення одиниці продукції в реальних умовах під час 

проведення рекламної кампанії не змінюються, тому вважається, що 1c , 2c – const. 

Крім цього, система (3.1) не враховує збитки гравців через надмірне виготовлення 

своєї продукції, але в умовах даної моделі припускається, що попит може бути 

обрахований наперед і ці збитки можна буде звести до мінімуму, а значить цей 

фактор можна не враховувати. 

Стратегією гравця Ssk  , k = 1,2, назвемо деякий спосіб вибору значень 

своїх параметрів, якими в даній моделі є ціна kp  та рекламні видатки  kI , k = 1,2. 
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Відповідно до цього, можна розглядати цінову  pp
k Ss   та рекламну 

II
k Ss  стратегії. Зрозуміло, що Ip SSS   і ),( I

k
p
kk sss  , k = 1,2. Мета кожного з 

гравців полягає в отриманні оптимальних значень k
Ip

Y
kk ,

sup , k = 1,2, відповідно.  

Оптимального розв’язку у загальному випадку не існує, тому що виграш 

одного з гравців неодмінно призводить до програшу іншого. Але в той же час 

повинні існувати деякі точки рівноваги, перехід від яких одного з гравців при 

зміні стратегії зумовлює або перехід до іншої такої точки рівноваги без виграшу, 

або зумовлює програш. Такі точки називаються точками рівноваги Неша [53].  

     Оптимальною стратегією k-го гравця Ssk 
* , k = 1,2, назвемо стратегію, за 

якою може бути досягнута точка рівноваги. Очевидно, що така точка досягається 

у випадку *
2

*
1 ss  . Рекламну стратегію k-го гравця II

k Ss * назвемо оптимальною, 

якщо pp
k Ss  * така, що *** ),( k

I
k

p
k sss  . Таким чином, необхідно вирішити задачу 

пошуку таких стратегій. 

     Попит є функцією ціни та реклами обох гравців, що в умовах даної моделі 

може бути записано загальним біполярним рівнянням : 

ji
jijiiijijiiiii IIppX
   ,        (3.2) 

де i – автономний (незалежний від гри) попит на продукцію і-го гравця, і = 1,2, 

ijii  , – ціна ходу (виграш чи програш) гравця при виборі стратегії відносно ціни, 

і,j = 1,2, ijii  , – ціна ходу гравця при виборі стратегії відносно рекламної 

активності, і,j = 1,2, ji  , – деякі коефіцієнти, що враховують вплив реклами на 

продажі (еластичність реклами), причому 1,0  ji  , і,j = 1,2. 

     Тоді систему (3.1) можна переписати в розгорнутому вигляді :  
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Пошук оптимальності потребує диференціювання функції прибутку. Маємо 

дві змінні: ціна та розмір рекламних інвестицій (вважаємо, що 21,  відомі). Але 

оскільки задача полягає у знаходженні оптимальної кількості рекламних витрат, 

то розглянемо таку систему: 
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     Прирівнюючи похідні до нуля, отримуємо залежність : 

k

kkk

k
k c

I
p

k






1

,    2,1k .                      (3.5) 

     Неважко перевірити, що виконання (3.5) максимізує функцію прибутку. 

Так, дійсно, високі затрати на рекламу змушують гравця підвищити ціну, адже 

зростання попиту нездатне окупити витрати на рекламу при невисокій ціні, а при 

невисоких затратах на рекламу нераціонально ставити високу ціну, адже в такому 

випадку падіння попиту зумовить зменшення прибутків.  

     Проте використання рівняння (3.5) не є зручним з практичної точки зору, 

тому що коефіцієнти kk , 2,1k , є невідомими елементами матричної гри, а 

рекламна еластичність k , 2,1k , в умовах конкуренції є динамічною 

характеристикою, і тому не може розглядатись як константа. 

     Попит, як вже було зазначено, є функцією цін та рекламних витрат. Ціни 

коливаються в залежності від попиту і також впливають на його динаміку. При 

цьому все це розглядається без урахування сезонних коливань на ціни і попит в 

залежності від специфіки товару, інфляційних очікувань і т.і. Такі умови не 

дозволяють визначити функцію попиту для даної моделі в загальному випадку, 

внаслідок чого виникає запитання про можливість розв’язати задачу пошуку 

оптимальних значень k
Ip

Y
kk ,

sup , k = 1,2. 

         Запишемо функцію попиту у вигляді ),,,( jijii IIppFX  , і,j = 1,2. 
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 Для пошуку невідомої функції звернемо увагу на те, що реклама 

орієнтується на зростання попиту шляхом впливу на уподобання споживача, його 

відношення до товару. Користуючись висновками теорії споживання, робимо 

висновок, що задача пошуку функції ),,,( jiji IIppF  може бути зведена до 

неокласичної задачі споживання [54]. Ця задача полягає у виборі спожива-чем 

деякого набору товарів при заданій функції корисності та бюджетному 

обмеженні. Більш конкретно: потрібно максимізувати корисність набору товарів, 

враховуючи, що загальна вартість придбаних товарів не може перевищувати 

розмір бюджету споживача. 

     Таким чином, вважатимемо весь ринок деяким гіперспоживачем. Тоді 

фінансовий оборот ринку (сума доходів обох фірм) буде бюджетом гіперспо-

живача. Простір товарів задамо у вигляді множини  }0,|),({ 2121  xxxxxC , де х 

– вектор, що вказує на кількість придбаного гіперспоживачем (ринком) кожного 

товару, і є фактично попитом. 

Зрозуміло, що проводячи аналогію з теорією споживання [54], припускаємо, 

що гіперспоживач може придбати будь-яку невід’ємну кількість кожного товару. 

Під корисністю набору товарів для гіперспоживача  будемо логічно розуміти 

деяке узагальнене сумарне значення корисності цього самого набору для всіх 

споживачів ринку. 

     Бюджетне обмеження задаватиметься нерівністю  Jxpxp  2211  , де J – 

бюджет гіперспоживача.  Тоді допустимою множиною неокласичної задачі 

споживання буде множина  

}|{ JpxCxX  ,      (3.6), 

де ),( 21 ppp   – вектор цін на товари 1-ого та 2-ого гравця. 

     Тоді, якщо  0: RCU  – функція корисності [54], то неокласична задача 

споживання може бути записана у вигляді : 

.0,
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max)(
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                           (3.7) 
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     Задача (3.7) є задачею нелінійного програмування, змінними в якій є рівні 

споживання кожного з товарів, в якості цільової функції виступає функція 

корисності )(xU , яка згідно аксіом теорії споживання вважається неперервно 

диференційованою, має додатні перші і від’ємні другі частинні похідні. 

Обмеженням в формі нерівності є бюджетне обмеження, де функція обмеження 

лінійна при заданих цінах, а бюджет гіперспоживача вважається постійною 

величиною. 

     Оскільки допустима множина X  (3.6) обмежена і замкнена, то X  – 

компакт. Враховуючи, що цільова функція неперервна, за теоремою Веєрштраса 

робимо висновок, що розв’язок задачі (3.7) існує. Виходячи з строгої увігнутості 

цільової функції і опуклості допустимої множини, отримуємо, що цей розв’язок 

єдиний за “локально-глобальною” теоремою [55]. 

     Використовуючи аксіому ненаситності [56] теорії споживання, одержимо 

змогу зменшити допустиму множину, а з нею і дещо спростити задачу (3.7) : 

,

.0,

max)(

21

2211







xx

Jxpxp

xU

                        (3.8) 

     Розв’язком  задачі (3.8) буде деякий вектор ),( *
2

*
1 xx , що визначає шуканий 

попит, тобто kk Xx * , k = 1,2. Таким чином, невідома функція ),,,( jiji IIppF  може 

задаватись розв’язком задачі (3.8) для кожного заданого набору параметрів.  

Слід зазначити, що при переході до задачі (3.8) виникають деякі труднощі. 

Виявляється, що розмір бюджету J не є відомою величиною, адже наперед 

невідомий обсяг грошей, який буде витрачено споживачами на задані товари. У 

загальному випадку ця величина не може бути зпрогнозована.  

      Інша проблема полягає у тому, що в постановці задачі (3.8) функція 

)(xU вважається заданою. У реальних ситуаціях вона невідома, але можна 

запропонувати спосіб її побудови. 
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3.1.1. Моделювання функції корисності. 

 

     Лема 1. Розв’язок задачі (3.8) задовольняє рівності  

),0()0,(),( 2121 xUxUxxU         (3.9) 

     Доведення. Виходячи з визначення корисності для гіперспоживача як 

узагальненого сумарного значення корисності для кожного з споживачів, маємо 

   



N

k

kk
k xxUxxU

1
2121 ),(),(           (3.10) 

де N – загальна кількість покупців, kU  – функція корисності k-го споживача, 

),( 21
kk xx  – набір його товарів. Очевидно, що 




N

k

k
ii ixx

1

2,1, .  

     Оскільки товари гравців належать до одного типу, то такі товари 

взаємозамінні. Це означає, що один споживач обере один із товарів, 

проігнорувавши другий. Такий характер купівлі товарів на ринку дозволяє 

розділити гіперспоживача на дві групи: групу, що обере товар першого гравця, і 

групу, що обере товар другого гравця. Нехай m  – кількість споживачів першої 

групи. Без обмеження загальності, перенумеруємо споживачів таким чином, щоб 

для усіх номерів 

mk    ,  02 
kx       і      mk    ,  01 kx . 

     З цього випливає, що  





N

mk

k
k

m

k

k
k xUxUxxU

1
2

1
121 ),0()0,(),( .        (3.11) 

     Покладемо в (3.11) 02 x . З цього випливає, що для k  02 
kx . А оскільки 

0)0,0( kU , то 



m

k

k
k xUxU

1
11 )0,()0,( .  

     Аналогічно 



N

mk

k
k xUxU

1
22 ),0(),0( , звідки випливає твердження леми. 

       Зробимо заміну )0,()( 111 xUxu  , ),0()( 222 xUxu  . Звідси отримуємо 

)()(),( 221121 xuxuxxU              (3.12)                                       

З аксіом теорії споживання опишемо властивості функцій ku , k = 1,2:  
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 1) ku - неперервно диференційовані, додатно визначені функції, причому  

0)0( ku , k = 1,2. 

 2) з умови 0





kk

k

x

U

dx

du
 маємо, що ku  – строго зростаючі, k = 1,2. Це означає, що 

збільшення споживання будь-якого з товарів приводить до збільшення корисності 

(аксіома ненажерливості). 

 3) з умови 0
2

2

2

2







kk

k

x

U

dx

ud
 отримуємо, що ku  – строго увігнуті, k = 1,2. Це 

означає, що збільшення споживання будь-якого з товарів приводить до 

зменшення корисності одиниці товару, або, іншими словами, кожна наступна 

одиниця спожитого товару менш корисна, ніж попередня. 

     Реклама як спосіб впливу на вподобання споживача змінює його уявлення 

про корисність товару. Отже, функція корисності )(xU  повинна враховувати 

розмір рекламних інвестицій та ефективність реклами, що разом визначають так 

звану величину обізнаності k , k = 1,2, про рекламований продукт серед цільової 

аудиторії. Будемо вимірювати цю величину за допомогою значень з інтервалу 

]1,0[ . У реальних ситуаціях ця величина може бути зпрогнозована шляхом 

маркетингових досліджень. Спробуємо врахувати дану величину при побудові 

функції корисності задачі (3.8). 

     Корисність товару визначається як загальна потреба споживача в даному 

товарі з урахуванням вражень від контакту з рекламою. Загальна потреба може 

бути описана деякими функціями від розміру попиту на товар, тоді як ефект 

реклами характеризується обізнаністю про товар k , k = 1,2. Вважається, що у 

випадку 0k  раціональний попит на k-й товар буде нульовим (наявні лише 

спонтанні покупки), тобто 0ku . Це свідчить про те, що k , k = 1,2, є деякими 

коефіцієнтами функцій ku . Оскільки необізнаний в k-му товарі споживач не стане 

його раціональним споживачем, то величини k , k = 1,2, є узагальненими (без 

урахування ірраціонального попиту) оцінками об’єму цільової аудиторії, яка 

розглядається потенційними споживачами k-го товару. За умов невеликого 
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ірраціонального попиту, який до того ж не піддається розрахункам, можемо 

знехтувати його впливом. Це дозволяє  переписати (3.12) у вигляді :  

)()(),( 22211121 xfxfxxU              (3.13) 

де функції 
k

kk
kk

xu
xf



)(
)(   зберігають всі властивості функцій ku , k = 1,2. 

     Формула (3.13) задає вигляд невідомої функцію )(xU  з точністю до деяких 

функцій kf , k = 1,2. При виконанні всіх умов, що накладаються на kf  і 

врахувавши, що 0k , k = 1,2, одержимо, що для )(xU виконуватимуться усі 

умови, які накладаються на функцію корисності. Отже (3.13) не суперечить 

аксіомам теорії споживання і може розглядатися як базовий макет невідомої 

функції корисності для задачі (3.8). 

     Функції kf , k = 1,2, описують темпи падіння корисності одиниці товару з 

ростом його споживання. Це є характеристикою товару з урахуванням специфіки 

ринку, на цю величину реклама не здатна вплинути. 

     Тепер врахуємо особливість ринку, на якому товари обох виробників 

психологічно сприймаються споживачами однаково. За такої обставини темпи 

задоволення потреби споживача не залежать від того, який саме товар обере 

споживач, і звідси можна зробити висновок, що fff  21 .  Це дозволяє 

переписати функцію корисності у вигляді 

)()(),( 221121 xfxfxxU   ,                     (3.14) 

де f – додатньо визначена, неперервно-диференційована, строго зростаюча 

увігнута функція, яка є характеристикою товару на фоні специфіки ринку. 

   За умов визначення функції f та величин k , k = 1,2, функцію )(xU  можна 

вважати заданою. Тоді можна переписати задачу (3.8) у вигляді : 

.0,

,

max)()(

21

2211

2211







xx

Jxpxp

xfxf 

             (3.15) 
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Остаточно, вважаючи величини 21,YY , 21,  та функцію )(f  обчисленими, 

а параметри задачі 21, pp та 21, II  заданими, можна зробити висновок, що 

розв’язок задачі (3.15) існує і цей розв’язок єдиний.  

Нехай пара ),( *
2

*
1 xx  – розв’язок , що визначає шуканий попит. Знак рівності 

в бюджетному обмеженні дозволяє спростити задачу (3.15), записавши одну із 

невідомих через іншу  

 

.0

max)()()(

11

2

11
21111

pJx

p

xpJ
fxfxU






 
          (3.16) 

      Задача (3.16) має розв’язок і цей розв’язок досягається не на кінцях 

проміжку (виходячи з властивостей функції )(f ). Тоді  :),0( 1
*
1 pJx         

))((sup)( 11
],0[

*
1

11

1
xUxU

pJx 

 .     (3.17) 

     Продиференціюємо функцію 1U : 

)(')('
2

11

2

1
211

1

1

p

xpJ
f

p

p
xf

dx

dU 
  . 

     Прирівнявши похідну до нуля, одержимо рівняння : 

)(')('
2

11

2

1
1

2

1

p

xpJ
f

p

p
xf







. 

     Доцільно ввести до розгляду коефіцієнти співвідношення цін та рекламних 

затрат з урахуванням ефективності реклам: 21 ppK p  , 21  K . Тоді 

рівняння  запишеться у вигляді )(')('
2

11
1

p

xpJ
fKxfK p


 . 

     Нарешті, введемо коефіцієнт співвідношення попитів  pKKK   

1221 pp  . Тоді 

)(')(' 1

2

11 xKf
p

xpJ
f 


.                         (3.18) 

   Похідна 'f  є неперервною, а оскільки 0
2

1
2 dxfd , то функція 'f – спадна. 

Виходячи з цього, проаналізуємо рівняння (3.18). Ліва частина строго зростає, 
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права ж строго спадає, а це означає, що рівняння (3.18) може мати не більше 

одного кореня. Цей корінь буде критичною точкою функції 1U . Виходячи з умови 

(3.17) бачимо, що шукана точка буде точкою екстремуму. Таким чином рівняння 

(3.18) має розв’язок і цей розв’язок буде розв’язком задачі (3.16).  

     Таким чином, розв’язання задачі (3.16) звелося до рівняння (3.18): дані 

задачі еквівалентні. Але без визначення вигляду функції )(f  розв’язати рівняння 

(3.18), на жаль, не вдасться. 

 

3.1.2. Побудова функції попиту. 

 

   Аналітичне визначення функції )(f  є непростою задачею, що потребує 

глибокого аналізу специфіки товару та стану ринку, з урахуванням його динаміки, 

але )(f  можна розглядати наближено. Запишемо таке наближення: 

2,1),,1(,)(
1




kxxf kk 



.         (3.19) 

     Наближення (3.19) зберігає всі властивості функції )(f : 

1) 1)1(,0)0(  ff : 11,00

11













. 

2) 11 



x – неперервно диференційована та додатно визначена. 

3) 0'f  : 0
1)( 1

1

1

1

1 















x

dx

xd
. 

4) 0'' f  : 0
1)( 1

122

1

1

1
2




















x

dx

xd
. 

      Повернемось до задачі (3.15)-(3.18) з урахуванням (3.19). Неокласична 

задача споживання буде записана так: 

,0,

,

max

21

2211

1

22

1

11








xx

Jxpxp

xx 
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яка при переході до однієї змінної завдяки обмеженню буде мати вигляд :  

,0

max)()(

11

1

2

11
2

1

1111

pJx

p

xpJ
xxU




















 

а розв’язок отриманої задачі співпадає з розв’язком рівняння  










1

2

11
1

1 )(
11 

 




p

xpJ
xK . 

З цього співвідношення маємо 
1

1

1

2

11 )( x
p

xpJ
K 


. 

Оскільки ліва і права частина додатні, то множина розв’язків не зміниться 

при піднесенні лівої та правої частини до степені  : 

1

2

11 x
p

xpJ
K 

 . 

Звідки  
21

1
pKp

JK
x








– розв’язок рівняння (3.18), він же шуканий *
1x – 

розв’язок задачі (3.16).   

    Тепер неважко відшукати *
2x  і одержати розв’язок задачі (3.15): 

















)()(

)(
)1(
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2
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112

2

21

1

2

*
11*

2
pKpp

Jp

pKpp

KpKppJ

p

pKp

Kp
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p

xpJ
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21 pKp

J





.    

Розв’язок задачі (3.15) в розгорнутому вигляді запишеться у вигляді: 














))((

))(()(

2

12
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1
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2

2

12

21
1

12

21*
1

p
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p
pJx

p
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p
p

p

p
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   .                        (3.20) 

     Отже, отримано розв’язок змодельованої задачі визначення функції попиту 

з точністю до параметра  . З метою його обчислення, звернемо увагу на одну 

особливість, що випливає з (3.20). Маємо:  
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)(

12

21
*
2

*
1

p

p
K

x

x
 ,            (3.21) 

звідки отримуємо  

       )(log
*
2

*
1

x

x
K .                     (3.22) 

Отримані значення *
kk xX  , k = 1,2, визначають попит на продукцію k-го 

гравця, тому параметр  може бути легко обрахований за формулою (3.22) на 

основі статистичних даних про об’єми реалізації, ціни та рекламних витрат 

гравців за попередні періоди. 

     Остаточно, розв’язок вигляду (3.20) аналітично визначає попит на товари з 

точністю до J. При цьому від цієї залежності також можна позбавитись, якщо 

врахувати, що на товар певного типу загальний попит є прогнозованою 

величиною. В загальному випадку вигляд загального попиту може бути 

формалізовано так:  

mNX max ,      (3.23) 

де X – загальний попит на товар, maxN – об’єм цільової аудиторії, m– середня 

кількість товару для задоволення потреби одного споживача,   – відсоток 

споживачів, що придбають товар. Величини maxN , m ,   – прогнозовані, вони 

можуть бути визначені шляхом маркетингових досліджень.  

     Таким чином, можна вважати величину X відомою, а з урахуванням (20) 

отримуємо систему рівнянь 
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розв’язок якої має вигляд 
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     (3.23) 
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3.1.3. Вплив інформаційних повідомлень на попит. 

 

    В умовах запропонованої моделі вплив реклами на попит визначається за 

допомогою величин k , але для використання отриманого попиту з (3.23) у 

системі (3.1) потрібно отримати залежність k  від kI , k = 1,2.  

Отже, припустимо, що 0
k  – обізнаність про k-й товар на ринку на момент 

початку рекламної кампанії, 1
k  – обізнаність на момент завершення кампанії, k = 

1,2. Тоді величину 
2

10
kk

k





 , k = 1,2, можна розглядати як середнє значення 

рівня обізнаності про k-й товар серед цільової аудиторії на час проведення 

рекламної кампанії. Очевидно, що 10  k , k = 1,2. Значення 0
k , k = 1,2, 

обраховуються шляхом маркетингових досліджень, тоді як ),( 011
kkkk I   , k = 1,2, 

є розв’язком маркетингової задачі, який може бути знайдений одним із методів 

медіа-планування.  

      Розглядаючи задачу оптимізації рекламного бюджету, обов’язково потрібно 

розглянути задачу оптимізації розподілу рекламних інвестицій між медіа-

ресурсами. Ця задача є також задачею оптимізації, яка досі не розв’язана в 

повному обсязі. Суть задачі полягає в розподіленні рекламного бюджету при 

заданому розмірі та фіксованих медіа-ресурсах таким чином, щоб максимізувати 

величини k , k = 1,2. В даному підрозділі не розглядається розв’язання такої 

задачі, увагу зосереджено лише на способі аналітичного визначення функції 

),( 01
kkk I  , k = 1,2. 

      Величину ),( 011
kkkk I   , k = 1,2, можна наближено спрогнозувати за 

допомогою еластичності. Нехай   – еластичність реклами по відношенню до 

обізнаності про рекламований товар:  

0II

I

dI

dI o













          (3.24) 
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Маючи статистичні дані щодо попередніх періодів, за незначних змін 

рекламного бюджету величину еластичності можна наближено обрахувати за 

допомогою (3.24). Нехтуючи похибкою дискретизації, запишемо наближене 

рівняння 

0

01

1
kk

kk

k

k
k

II

I









 , k = 1,2, 

розв’язуючи яке відносно 1
k , отримуємо : 

0

0
1

)1( kk

kk
k

II

I







 , k = 1,2,  

де 0
kI  – розмір попереднього рекламного бюджету, k = 1,2,   – еластичність 

реклами по відношенню до обізнаності, що  визначається на основі статистичних 

даних за формулою (3.24).  

  Тоді остаточно маємо 

           )
)1(

1(
22 0

010

kk

kkkk
k

II

I










 , k = 1,2.            (3.25)     

                                                                   

3.1.4. Оптимізація бюджетної політики в задачах поширення 

інформації. 

 

    Нарешті можна перейти до задачі (3.1) з уже відомим аналітичним 

представленням функції попиту: 
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,                                   (3.26) 

 де 1221 ppK  ,   mNX max ,    визначається за допомогою статистичних 

даних попередніх кампаній за формулою  )(log 21 XXK , k  обчислюється за 

формулою (3.25), де 0
kI  – розмір попереднього рекламного бюджету, k = 1,2,   – 

еластичність реклами по відношенню до обізнаності. 

    Формула (3.26) є прогнозованим прибутком обох гравців. Це дозволяє 

перейти до задачі оптимізації рекламних інвестицій, яка нерозривно зв’язана з 
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задачею цінової оптимізації.  

    Зафіксуємо ціну і спробуємо визначити оптимальну величину витрат на 

рекламу. Для цього диференціюємо (3.26) по величинам 21, II  і прирівнюємо 

похідні до нуля:  
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.                   (3.27) 

     Розв’язком системи (3.27) будуть деякі точки ),( *
2

*
1 II , що відповідають 

точкам рівноваги Неша по відношенню до рекламної стратегії при фіксованих 

цінах, а шукана оптимальна рекламна стратегія визначається системою (3.26). 

     Остаточно отримуємо правило побудови оптимальних стратегій, яке 

формально запишемо у вигляді  

}0{* 





k

k
k

I

Y
s , k = 1,2.             (3.28) 

     Стратегія *
ks  максимізує прибуток k-го гравця, k = 1,2, за одним 

виключенням. Мова йде про випадок, коли гра для k-го гравця полягає не в 

знаходженні k
Ip

Y
kk ,

sup . За умов, якщо один з гравців є крупним товаровиробником, 

стратегії поведінки можуть бути записані у вигляді ,
min

max









l

k

Y

Y
 lk  . У цьому 

випадку такий гравець витрачає на рекламу кошти, які не можуть собі дозволити 

інші гравці, зменшуючи свій прибуток за рахунок значних рекламних видатків, 

але, в той же час, зменшуючи й прибутки конкурентів за рахунок відчутного 

падіння попиту. 

 За результатами аналітичного дослідження проведено обчислювані 

експерименти, результати яких дозволили зробити висновок про конструктив-

ність розглянутого підходу для моделювання і дослідження процесів розподілу та 

оптимізації рекламного бюджету.  
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 3.2. Оптимізаційні задачі математичного програмування для аналізу 

інформаційного розповсюдження та впливу. 

 

Оптимізація є ключовою проблемою сучасної теорії управління. Розв’язок 

задач оптимізації на заданій множині допустимих розв’язків характеризується 

однозначною залежністю від значень заданої цільової функції і за наявності 

конкретного критерію оптимальності може бути знайдений за допомогою різних 

методів [55]. Проблеми оптимізації можна розглядати як задачі лінійного 

програмування (ЗЛП), де усі цільові функції та обмеження, котрі визначають 

область допустимих розв’язків, є лінійними. Серед прикладних задач лінійної 

оптимізації важливе місце займають задачі дискретного програмування [56].  

Дискретна оптимізація – розділ математичного програмування. Розрізняють 

задачі комбінаторного типу, множина допустимих розв’язків в яких має скінченну 

кількість точок; задачі цiлочисельного програмування, де змінні приймають 

цiлочисельнi значення, та задачі частково дискретного програмування, в яких 

лише частина змінних приймає дискретні значення.  

До задач цілочисельного лінійного програмування відносяться задачі 

булевого програмування, де змінні можуть приймати лише два значення 0 і 1. 

Однією з задач цілочисельного лінійного програмування є задача про рюкзак. 

 

3.2.1. Постановка та приклади застосування задачі про рюкзак. 

 

3.2.1.1. Класична задача про рюкзак. 

Нехай є набір предметів, кожен з яких має два параметри  – вагу і цінність, і є 

рюкзак, визначеної місткості. Завдання полягає в тому, щоб зібрати рюкзак з 

максимальною цінністю предметів усередині, дотримуючи при цьому вагове 

обмеження рюкзака. 

Математично задачу про рюкзак можна сформулювати так. Маємо n 

предметів. Для кожного з них визначено розмір (вагу) 0ip  і цінність 0ic , 

ni ,1 . Потрібно упакувати в рюкзак з обмеженим об’ємом P  такі предмети, при 

яких сумарна цінність упакованого була б максимальною [57].  
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Розглянемо змінні  ix , ni ,1 , що приймають два значення: ix =1, якщо 

предмет упакований в рюкзак, і ix =0 в іншому випадку, ni ,1 . Задача полягає в 

оптимізації цільової функції    

max
1




n

i
iixc                                                       (3.29) 

за наявності обмеження на місткість рюкзака: 

Pxp
n

i
ii 

1

 .                                                         (3.30) 

3.2.1.2. Задача про рюкзак з необмеженим вибором (мультивибір). 
 

У цьому випадку кожен i-й предмет, ni ,1 , може бути вибраний декілька 

раз. Оптимізаційна задача зводиться до максимізації функції 


n

i
iixc

1

з обмеженням 

виду (3.30) Pxp
n

i
ii 

1

,  де 0ix  – цілі змінні, ni ,1 . 

3.2.1.3. Мультиплікативний варіант задачі про рюкзак. 
 

Припустимо, що є n предметів і  m  рюкзаків ( nm  ). У кожного рюкзака свій 

об’єм jP , mj ,1 . Задача полягає у визначенні m наборів предметів (без 

перетинів), що пакуються у відповідні рюкзаки, таким чином, щоб сумарна 

цінність упакованих предметів була максимальною, а об’єм предметів у кож-ному 

рюкзаку не перевищував його ємність. 

Нехай змінні ijx , ni ,1 , mj ,1 ,  приймають два значення: ijx = 1, якщо i-й 

предмет упакований в j-й рюкзак, і ijx = 0, в іншому випадку, ni ,1 , mj ,1 . 

Маємо наступну оптимізаційну задачу:  

max
1 1


 

n

i

m

j
ijixc                                                       (3.31) 

за умов виконання обмежень 
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                         j

n

i
iji Pxp 

1

, mj ,1 ,       (3.32) 

                           1
1




m

j
ijx , ni ,1 .               (3.33) 

  З практичної точки зору задача про рюкзак може бути моделлю для опису 

багатьох прикладних ситуацій:  розподіл обмежених ресурсів; розрахунок 

оптимальних капіталовкладень та інші. 

Серед методів, що використовуються для розв’язування задачі про рюкзак, 

необхідно виділити метод повного перебору можливих варіантів наповнення, 

методи відтинання (метод Гоморі), комбінаторні методи (метод гілок та границь), 

методи динамічного програмування та наближені методи (жадібний алгоритм і 

генетичний алгоритм) [58-60]. 

 

3.2.2. Математична модель розподілу бюджету для проведення 

інформаційної кампанії. 

 

Задачу розподілу бюджету для проведення інформаційної (рекламної) 

кампанії можна розв’язати за допомогою інструментів дискретного програму-

вання.  Розглянемо математичну модель з двоетапним використанням задачі про 

рюкзак. 

Ефективність інформації розраховується за допомогою спеціальних 

статистичних медіа-показників. Припустимо, що нам відомі два показники: 

1) Rating (скорочено R) – рейтинг, що визначається як середній відсоток споживачів 

засобу впливу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи; 

2) Share (скорочено S) – частка аудиторії, що віддає перевагу способу впливу в 

межах інформаційного засобу. 

За даними показниками складаються рейтинги засобів впливу інформації на 

споживачів в цільових групах. Будемо вважати, що найбільш актуальнішим 

показником впливу, що визначається пріоритетністю засобів розповсюдження 

інформації, є показник R. Показник S будемо застосовувати для розподілу 
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бюджетних коштів в межах вже обраних каналів для визначення пріоритетних 

способів подання інформації.  

Сформулюємо модель розподілу рекламного бюджету. Будемо вважати, що 

в наявності маємо обсяг бюджету К, який треба вкласти в засоби поширення 

інформації за допомогою різних каналів розповсюдження. 

При цьому задача розподілу бюджету розв’язується в два етапи:  

I. Визначення засобів впливу при розподілі рекламного бюджету. 

II. Розподіл відповідних частин бюджету всередині засобів впливу. 

 

3.2.2.1. Визначення засобів розподілу бюджету інформаційної кампанії. 

 

Маємо задачу оптимізації, в якій необхідно обрати найбільш рейтингові 

засоби так, щоб, не виходячи на межі наявного бюджету, охопити найбільшу 

частку аудиторії. Інакше кажучи, треба максимізувати показник R з обмеженням 

по К. 

Використаємо задачу про рюкзак. Щоб кількість предметів для пакування 

була скінченною, візьмемо до розгляду n перших з можливих (доступних) засобів 

з найбільшими показниками R у рейтингу. Наприклад, сучасна телевізійна 

статистика дозволяє розглядати показник R в залежності від цільової аудиторії 

(вік, стать) та чисельності міст для проведення дослідження. 

Дана задача розв’язується за допомогою цілочисельної задачі про 

необмежений рюкзак з одним обмеженням, де кожен предмет (засіб) може 

братись необмежену кількість разів, задовольняючи обмеження на місткість. 

Сформулюємо відповідну, користуючись формулами (3.29)-(3.30): 

max
1




n

i
ii xR                                                       (3.34) 

за наявності обмеження на місткість рюкзака Kxp
n

i
ii 

1

, де ціле 0ix , що   

приймає два значення: ix =1, якщо «вантаж упакований» (інформаційний потік  
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транслюється в рамках засобу), і ix =0, в іншому випадку, для всіх i = n,1 ; ip   – 

середня вартість одиниці часу подачі інформації за допомогою і-го засобу впливу; 

n – кількість засобів. 

Очевидно, що оптимальний розв’язок такої задачі про рюкзак дасть 

відповідь на питання, скільки ( iq , i = n,1 ) спроб інформаційного впливу слід 

розмістити на кожному з засобів поширення, щоб рейтинги інформаційного 

впливу були максимальними, а вартість кампанії не перевищила бюджет. 

Розмір бюджету, який потрібно виділити на рекламні заходи у кожному 

засобі (каналі) розраховуємо за формулою: iii pqK * , i = n,1 . 

 

3.2.2.2. Розподіл бюджету всередині каналу. 

 

Після того, як розподілено бюджет по різних засобах (каналах), необхідно 

повести розподіл відповідних частин бюджету iii pqK * , i = n,1 , всередині 

кожного засобу.  

Для цього використаємо другий показник ефективності S способів подачі 

інформації в межах кожного каналу. На основі даних маркетингових дослід-жень 

для визначених на першому етапі засобів інформаційного впливу отриму-ємо 

рейтинги способів поширення інформації S для кожного з каналів  i = n,1 . 

Очевидно, що для досягнення найбільш впливового ефекту рекламні 

повідомлення вигідніше розміщувати з застосуванням способів, що 

характеризуються максимальною часткою аудиторії – S. Відповідно, кожен 

інформаційний засіб встановлює різні вартості розміщення інформації в 

залежності від часу доби та дня тижня. 

За повторну демонстрацію або постійне повторення рекламного контенту 

впродовж короткого часу (наприклад, в рамках ТВ  – однієї програми) канал може 

нараховувати додаткові відсотки на вартість розміщення повідомлень. Необхідно 

врахувати також негативне ставлення споживачів до повторів однієї і тієї ж 

інформації. Виходячи з цього, будемо розглядати задачу в рамках припущення, 

що під час однієї трансляції інформаційний блок може бути розміщений лише 

один раз.  
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Тоді задачу другого етапу можна сформулювати наступним чином. 

Потрібно обрати такі способи трансляції (або програми) в кожному засобі 

інформаційного впливу, щоб загальна частка аудиторії цих програм  iS , i = n,1 , 

була максимальною за умови, що вартість інформаційної трансляції на кожному 

каналі не перевищить iК , i = n,1 . 

Знову отримуємо оптимізаційну задачу дискретного програмування, яка 

розв’язується на основі задачі про цілочисельний рюкзак з мультівибором. 

Кількість обмежень буде дорівнювати кількості обраних на першому етапі засобів 

n, які будуть виступати в ролі різних категорій в формулюванні задачі про рюкзак. 

Для скінченності предметів для пакування в рюкзак, як і на першому етапі, 

візьмемо m перших способів поширення інформації jy , j = m,1 , в рейтингу за 

показником S. 

Нехай змінні jy , j = m,1 , приймають два значення: jy  = 1, якщо вантаж 

упакований (інформаційне повідомлення транслюється в рамках способу подачі 

інформації), і jy = 0, в іншому випадку,  j = m,1 . Класична задача про рюкзак 0-1 у 

цьому випадку має вигляд: 

max
1




m

j
jj yS                                                  (3.35) 

за наявності обмеження на місткість рюкзака i

m

j
jj Kyc 

1

, i = n,1 , де jc , j = m,1 , – 

вартість демонстрації інформаційного повідомлення в рамках j-го способу подачі 

(програми) для відповідного часу доби, m – кількість програм, iK , i= n,1 , – частка 

рекламного бюджету для і-го засобу. 

В нашому випадку, якщо відома кількість засобів n і кількість способів 

поширення інформації (програм) im , i = n,1 , запишемо задачу про мульти-

плікативний рюкзак, користуючись формулами (3.31)-(3.33): 
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   max
1 1


 

n

i

m

j
ijij

i

yS                                                (3.36) 

за умов виконання обмежень 

                           i

m

j
ijij Kyc

i


1

, ni ,1 ,       (3.37) 

                           1
1




im

j
ijy , ni ,1 .  (3.38) 

Розв’язавши дану задачу, отримуємо відповідь на питання: під час яких 

програм було б найоптимальніше запустити інформаційні повідомлення, щоб в 

цей час частка аудиторії відповідного засобу була максимальною, а витрати на 

проведення трансляцій рекламних повідомлень в рамках кожного засобу не 

перевищували отриману на першому етапі частину загального бюджету на 

поширення та вплив інформації. 

 

 Висновки по третьому розділу  

 

У третьому розділі розглянуто задачу дослідження математичної моделі 

інформаційного впливу на цільову групу населення з урахуванням оптимального 

обсягу фінансових інвестицій та підхід до розв’язання проблеми оптимізації 

бюджету для поширення відповідного інформаційного потоку на основі цієї 

моделі. Для формування величини бюджету при проведенні інформаційних 

заходів рекламного характеру запропоновано застосувати ігровий підхід.  

Показано, що пошук розв’язку даної задачі зводиться до вибору споживачем 

деякого набору товарів при заданій функції корисності та бюджетному 

обмеженні. Пропонується математична модель функції корисності як залежності 

зацікавленості споживача в даному товарі з урахуванням вражень від контактів з 

рекламною інформацією. Формалізовано побудову функції попиту та досліджено 

залежність величини попиту від впливу реклами.  

Запропоновано розв’язання задачі розподілу бюджету для проведення 

інформаційної рекламної кампанії шляхом двоетапного застосування задачі про 

рюкзак. Наведено математичну модель задачі розподілу бюджету та спосіб її 

вирішення на основі спеціальних статистичних медіа-показників. 
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РОЗДІЛ  4 

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ ДЛЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ  

 

Бурхливий розвиток товарообороту, виробництва та грошових відносин за 

останні 20 років породив такий економічний феномен як реклама. Реклама – 

певна форма видатків товаровиробника, ціллю яких є заохочення покупця до 

придбання товару саме їхнього виробництва. Реклама виникла з появою 

конкуренції між товаровиробниками, і, як кожен процес, що задовольняє певним 

умовам і містить певні закономірності, може бути формалізований та 

досліджений. Але не дивлячись на ряд отриманих наукових результатів, проблема 

оптимізації рекламної стратегії є відкритою і наразі.  

Прийнято вважати, що вимірювання ефективності реклами є досить 

складною проблемою. Деякі вважають її нерозв'язною, інші пропонують як 

прості, так і складні рішення. Проте, абсолютно усі дотримуються думки, що 

вимірювати ефективність реклами треба. За визначенням Россера Рівса реклама є 

«мистецтвом впровадження унікальної торгової пропозиції в голови найбільшого 

числа людей при найменших витратах» і це визначення необхідно розуміти таким 

чином: якщо не піклуватися про мінімізацію витрат на рекламу, то цей процес 

буде скоріше суцільним розбазарюванням. З іншого боку, мінімізація витрат без 

вимірювання ефективності неможлива. 

Головною проблемою визначення оптимального рекламного бюджету є 

визначення бюджету, що дозволив би одержати гарантовану віддачу від реклами. 

Будь-яке відхилення від оптимальності приводить до неефективності [52]. 

 Насправді суть ефективності реклами полягає в оцінці величини 

позитивного зрушення відносно покупців до предмету реклами і залежить від 

торгової пропозиції, форми її подання (креатива), використання рекламоносіїв та 

частоти і часу дії реклами на покупців. 
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4.1. Методи розрахунку рекламного бюджету. 

  

Традиційно розробка організаційного забезпечення для формування та 

вдосконалення сукупного рекламного бюджету підприємства включає в себе 

процеси  розподілу величини рекламного бюджету між засобами реклами та 

розрахунку загального медіа-плану підприємства. 

Визначення загального обсягу коштів на рекламу передбачає врахування 

низки чинників, основними з яких є обсяг і розмір передбачуваного ринку 

(сегмент, регіон, країна); роль реклами в загальному комплексі маркетингу 

підприємства; специфіка рекламованого продукту і стадія його життєвого циклу; 

передбачувані обсяги продажів і прибутку; витрати на рекламу конкурентів; 

власні фінансові можливості. 

Розробка рекламного бюджету, як і вся рекламна діяльність, значною мірою 

має суб'єктивний, творчий підхід і залежить від інтуїції, досвіду, індивідуальних 

особливостей відповідальних за цей процес фахівців. Тому в багатьох випадках 

розрахунок здійснюється «на око», але сучасні математичні інструменти 

дозволяють зробити це більш оптимальним способом.  

Розглянемо підхід для розробки та дослідження методів часткового 

вирішення проблеми визначення величини сукупного рекламного бюджету на 

основі послідовного розв’язання двох задач: визначення обсягу коштів, що 

витрачаються на рекламу та ефективного розподілу коштів рекламного бюджету 

по різних засобах масової інформації, що використовуються для реклами. 

Для розв’язування першої задачі відзначимо декілька особливостей 

існуючих наданий момент методів розрахунку рекламного бюджету. За 

принципом розрахунку рекламного бюджету всі методи можна звести до 

декількох основних. При цьому об'єм рекламного бюджету розраховується 

залежно від величини обороту фірми; залежно від об'ємів рекламних бюджетів 

фірм-конкурентів; виходячи із засобів, що залишилися після розподілу на решту 

потреб; виходячи з критерію оптимальності витрат на рекламу. 
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4.1.1. Розрахунок рекламного бюджету в залежності від обороту. 

 

У цій групі методів вважається, що збільшення обороту фірми пропорційне 

величині рекламних інвестицій [54]. 

4.1.1.1. Метод визначення рекламного бюджету у відсотках до об'єму 

збуту. 

Рекламний бюджет оцінюється щодо реально існуючого на даний момент 

обороту: 

0AE kS ,       (4.1) 

де AE  – рекламний бюджет (витрати на рекламу); k – показник відрахувань на 

рекламу щодо об’єму продажів, що склався на ринку (або у самій фірмі); 0S – 

оборот фірми на момент оцінки рекламного бюджету. 

4.1.1.2. Метод визначення рекламного бюджету з урахуванням цілей і 

задач. 

Схема методу формалізується у лінійному вигляді таким чином: 

0

max

A

S
E pn

S
 ,     (4.2) 

де  р – вартість однієї, так званої, рейтингової одиниці; 0n  – кількість рейтингових 

одиниць, необхідних для умовно 100% обсягу цільової аудиторії; S  – бажаний 

рівень об'єму продажів; maxS – максимальний рівень об'єму продажів (100%-й 

обсяг цільової аудиторії). 

  4.1.1.3. Модель Юла. 

Загальний вигляд формули, що використовується для цієї моделі: 

    0

0 max

1
A

N
E pn

kk N
 ,       (4.3) 

де р і 0n – кількість рейтингових одиниць; maxN  – кількість потенційних клієнтів 

фірми-рекламодавця; N – кількість клієнтів, які стануть постійними клієнтами 

даної фірми; k – відношення кількості клієнтів даної фірми, що стали постійними, 

до кількості клієнтів, які спробують товар даної фірми; 0k –  
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відношення кількості клієнтів, які спробують товар даної фірми, до кількості тих, 

що побачили рекламу даної фірми. 

Неважко помітити, що 
N

k
 – це кількість клієнтів, що спробували товар даної 

фірми, а 
0

N

k k
 – це кількість потенційних клієнтів, що побачили рекламу даної 

фірми. 

4.1.1.4. Модель Відаля-Вольфа. 

Для аналізу фінансової ефективності можливе використання моделей, що 

описують зміни товарообігу залежно від величини витрат на рекламу [54]. В 

моделях передбачається, що залежність товарообігу від асигнувань на рекламну 

діяльність можна виразити у вигляді конкретної функції, а за її наявності можна 

розрахувати і величину асигнувань на рекламу, що забезпечать максимальний 

прибуток. Прийнято вважати, що графік цієї функції – S-образна крива. Вперше 

модель подібного типу була описана М.Відалем і X.Вольфом [61]. Для порівняння 

альтернативним є розрахунок показника ефективності витрат на рекламу (cost-

efficiency index – СЕІ) порівняно з іншими компаніями-конкурентами [61]. 

У цій моделі базовою формулою є співвідношення 

max 0
1 2 0

max

A

S S
S k E k S

S


   ,     (4.4) 

де  S– зміна рівня об'єму продажів в порівнянні з поточним; 1k  – константа 

реакції обороту на рекламу; maxS – рівень насичення ринку даним товаром 

(роботою, послугою); 0S – поточний об'єм продажів; 2k  – константа зменшення 

об'єму продажів за відсутності витрат на рекламу. 

У формулі використовується доданок  2 0k S , який дозволяє врахувати 

скорочення обороту за відсутності витрат на рекламу. Величина maxS  аналогічна 

показнику з формули (4.2). Обчисливши за цією формулою величину AE , 

одержуємо підхід для розрахунку величини рекламних витрат. 
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4.1.1.5. Модель Кюна. 

Методика А. Кюна [61] полягає у спробі обійти недоліки моделі Відаля-

Вольфа шляхом розбиття узагальненого параметра 1k  на 7 важливих змінних: 

 частка споживачів, які віддають перевагу товару фірми в загальній чисельності 

споживачів. 

 темп зменшення числа споживачів. 

 відсоток споживачів, що не мають чіткого відношення ні до товару даної 

фірми, ні до товарів її конкурентів. 

 місткість всього ринку і темпів його зростання. 

 відносне значення чинників, що впливають на реалізацію даного товару 

(споживчі властивості, якість, ціна, форма реалізації, засоби реклами). 

 взаємозв'язок характеристик реклами і товару. 

 дієвість різних рекламних витрат. 

4.1.1.6. Модель ADBUDG. 

У цьому методі розрахунків використовується наступна формула: 

min max min( )
y

A

y

A

E
P P P P

E
  


.    (4.5) 

Тут P  – частка ринку, яку бажає зайняти фірма; minP  – частка ринку, яку 

займе фірма за відсутності рекламі ( AE =0); maxP  – частка ринку, яку займе фірма 

при найвищому рівні реклами ( AE  прямує до нескінченності); AE  – ефективні  

витрати на рекламу; y – коефіцієнт чутливості функції реклами;   – коефіцієнт 

послаблення (константа). 

Звідси легко знаходиться величина рекламного бюджету: 

1

min

max

( ) y

A

P P
E

P P

 
  

 
.    (4.6) 

Неважко помітити, що величина частини ринку, що займає фірма, є 
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відношення обороту фірми до величини рівня насичення ринку даним товаром 

(аналогічна величині maxS з моделі Відаля-Вольфа): 

max

S
P

S
 .       (4.7) 

  Тоді формула (4.5) перепишеться у вигляді 

min max min( )
y

A

y

A

E
S S S S

E
  


,      (4.8) 

де S – бажаний оборот фірми; minS – оборот фірми при нульовій рекламі; maxS – 

оборот фірми при найвищому рівні реклами. 

4.1.1.7. Модель "DEMON". 

Модель послідовного взаємозв'язку "DEMON", яка орієнтований на 

рекламування нових товарів, передбачає встановлення рекламного бюджету, що 

дозволяє максимізувати прибуток. Згідно цієї моделі кількість покупців, що 

роблять пробні покупки, визначається трьома чинниками: витратами на рекламу, 

заходами щодо рекламування нового товару і стимулюванню попиту на нього і 

системою руху товару. 

Дана модель описує вплив різних видів рекламної діяльності на об'єм 

реалізації. Витрачені на рекламу засоби спочатку виявляються в певному об’ємі 

реклами, після чого реклама досягає певної широти обсягу аудиторії і доводиться 

до споживачів з тією або іншою частотою. В результаті  визнача-ється відсоток 

споживачів, на яких реклама здійснює вплив. В моделі "DEMON" до числа таких 

споживачів включаються ті, що запам'ятали рекламний обіг. Показник дії може 

бути виражений як абсолютною кількістю споживачів, так і часткою в загальній їх 

чисельності. 

 

4.1.2. Розрахунок рекламного бюджету в залежності від об'ємів 

рекламних бюджетів фірм-конкурентів. 

 

При використанні даного підходу рекламний бюджет розраховується в 

залежності від рекламних бюджетів фірм-конкурентів. У загальному випадку це 

описується формулою: 
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1
i

N

A A

i

E k E


        (4.9) 

де 
iAE  – рекламний бюджет i-ї фірми-конкурента, Ni ,1 ; N – кількість фірм-

конкурентів; k – коефіцієнт пропорційності між сумою рекламних бюджетів фірм-

конкурентів і рекламним бюджетом даної фірми. 

До таких методів відносяться [62]: 

4.1.2.1. Метод оцінки рекламного бюджету з урахуванням практики 

конкуруючих фірм. 

Обсяг рекламного бюджету у цьому випадку розраховується як середнє між 

обсягами рекламних бюджетів фірм-конкурентів: 

1

1
i

N

A A

i

E E
N 

  .     (4.10) 

4.1.2.2. Метод пайової участі на ринку. 

Дана методика в чистому вигляді використовує формулу (4.9), де k – це 

частка ринку, яку розраховує дана фірма. В даному випадку сумарний об'єм 

рекламних вливань по даному товару є величиною зовнішньою для даної фірми 

(тобто визначеною). Оцінити цю величину можна більш менш точно. Проте більш 

важливо правильно оцінити величину частки ринку (k), яку розраховує дана 

фірма. Саме від оцінки цієї величини і залежить, наскільки величина рекламного 

бюджету буде оптимальною. 

До вищенаведених методів можна також додати метод розрахунку 

рекламного бюджету по залишкових засобах. Величина рекламного бюджету в 

цьому випадку розраховується, виходячи із засобів, що залишилися після 

використання на решту потреб.  

Головним, що необхідно відмітити, не порівнюючи ефективність того чи 

іншого методу, є висновок, що вкладання в рекламу нічим не відрізняються від 

будь-яких інших вкладень. Величина їх рентабельності може бути як вище, так і 

нижче за інші вкладення. Тому і розглядатися витрати на рекламу повинні нарівні 

з іншими витратами. 
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4.1.3. Розрахунок рекламного бюджету, виходячи з критерію 

оптимальності витрат на рекламу. 

 

4.1.3.1.  Модель Данахера-Руста. 

В основу даного методу покладений алгоритм пошуку оптимальної 

величини рекламного бюджету за критерієм максимуму відношення ефективності 

реклами до витрат на неї. У цьому підході передбачається, що ефективність 

реклами, що задається відносною величиною обсягу цільової аудиторії, залежить 

від витрат на рекламу таким чином: 

01 A

A

E
f

E
  ,         (4.11) 

де f – значення обсягу цільової аудиторії (при повному обсязі f=1); AE  – величина 

витрат на рекламу (величина рекламного бюджету); 0AE  – коефіцієнт, за 

значенням рівний величині витрат на рекламу, при якій ефективність реклами 

дорівнює нулю (f=0). Очевидно, що витрати на рекламу, що не перевищують 0AE , 

не мають економічного трактування. 

Звичайно, важко судити, наскільки ця залежність близька до реальної, 

проте, вона, хоч і примітивно, але за значенням адекватно визначає економічну 

сутність співвідношень між величинами обсягу цільової аудиторії і витрат на 

рекламу. 

Далі оптимізується відношення величин обсягу цільової аудиторії і витрат 

на рекламу: 

0

2

1 A

A A A

Ef
F

E E E
   .           (4.12) 

Прирівнявши похідну від цієї функції по AE  до нуля і знайшовши критичне 

значення AE , отримаємо оптимальну величину витрат на рекламу 2AoptE  0AE . 

Підставивши це значення у вираз (4.12), отримуємо максимальне значення 

відношення величини обсягу цільової аудиторії, витрат на рекламу і 

оптимального значення обсягу цільової аудиторії 5.0optf (50%). 
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Оскільки у формулі (4.11) присутній тільки один параметр 0AE , для його 

визначення необхідно знайти лише одну точку залежності )( AEf .  

В оригіналі цього методу використовується складніший варіант формули 

(4.11): 

01

k

A

A

E
f

E

 
  

 
,     (4.13) 

де k – коефіцієнт, що дозволяє: по-перше, врахувати знижки на рекламу при 

збільшенні об'єму, а, по-друге, точніше вирахувати падіння ефективності реклами 

при збільшенні об'єму.  

Отримуємо оптимальні значення, які нескладно обчислити: 

                 

1

0 ( 1) k
Aopt AE E k  ; 

  

max 1
1

0 ( 1) k
A

k
F

E k





;           (4.14) 

              )1/(  kkfopt . 

Оскільки в даному випадку в початковій формулі використовується два 

коефіцієнти, то для їх визначення необхідно знайти значення функції )( AEf  у 

двох точках 1AE , 2AE , а потім розв’язати нелінійну систему з двох рівнянь: 
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де )( 11 AEff  , )( 22 AEff  .  

Звідси можна знайти коефіцієнти k  і 0AE : 
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Треба розуміти, що функція )( AEf  апроксимує залежність величини обсягу 

цільової аудиторії від величини рекламного бюджету і може мати інший вигляд. 

Наприклад, цю залежність можна апроксимувати функцією: 

01

A

A

E

E
f ke

 
 
   .      (4.15) 

Тут, як і у формулі (4.13), )( AEf  прямує до 1 при AE , прямуючому до 

нескінченності. Значення коефіцієнтів k і 0AE  знаходяться аналогічно при 

розв’язуванні відповідної системи рівнянь.  

Запропонована методика має ряд недоліків, головним з яких є те, що у 

якості критерію прийняття рішення виступає максимум відношення величин 

обсягу цільової аудиторії і витрат на рекламу. Фактично це відношення 

еквівалентне рентабельності вкладень в рекламу: 

AEIr / , 

де І – прибуток, обумовлений вкладеннями в рекламу AE  з урахуванням цих 

витрат. 

 На завершення аналізу методів розрахунку рекламного бюджету необхідно 

зазначити, що жодний з методів, на жаль,  не дає відповіді на питання – за яким 

принципом обирати ЗМІ, що використовуються для реклами, і яким чином 

усередині цих ЗМІ розподіляти рекламний бюджет. Тобто, апріорі вважається, що 

головне – це обсяг витрат, а не принцип його розподілу. Тому надалі розглянемо 

підхід для вирішення проблеми розподілу рекламного бюджету.  
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 4.2. Визначення найефективнішого засобу для реалізації рекламної 

кампанії. 

 

Розглянемо приклад застосування моделі розподілу бюджету для 

проведення рекламної кампаніїї, що була запропонована у третьому розділі. 

Наведена модель може використовуватись для будь-яких засобів поширення 

інформації й може бути застосована для розподілу рекламного бюджету у випадку 

розміщення реклами в Інтернеті, на радіо, біг-бордах тощо. На кожному 

рекламному майданчику є свої аналоги показників R і S та поняття способу 

(каналу) інформаційного впливу в межах вищевказаних засобів. 

Розглянемо реальну ситуацію, коли рекламодавець спочатку вирішує яким 

чином провести рекламну кампанію. Цей вибір залежатиме від типу 

рекламованого продукту та цілей маркетингової кампанії. 

Загалом можна виділити 5 основних критеріїв, за якими можна оцінити 

ефективність рекламної кампанії: 

1. Обсяг аудиторії (чисельність людей, які користуються або мають контакт 

з тим чи іншим рекламним засобом). 

2. Конверсія (відношення переглядів реклами до виконання потенційними 

клієнтами цільових дій: замовлення, купівля, завантаження тощо). 

3. Донесення інформації (наскільки потенційний клієнт зрозуміє мотив 

повідомлення). 

4. Запам’ятовування інформації (рівень засвоєння реклами потенційним 

клієнтом). 

5. Рівень медійності (можливість використання в рамках засобу наочної 

інформації, відеоінформації, звука). 

В залежності від завдань кожної окремо взятої рекламної кампанії 

(збільшити продаж, підвищити впізнання бренду, покращити імідж компанії 

тощо) кожен з цих критеріїв матиме свій пріоритет. В умовах визначеної цілі 

рекламної кампанії задачу знаходження найоптимальнішого рекламного 

майданчику можна розв’язати методом аналізу ієрархій. 
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Розглянемо випадок, коли головним завданням рекламної компанії є 

підвищення впізнавання бренду. Тоді наведені вище критерії розподіляться за 

важливістю наступним чином: 1 – запам’ятовування повідомлення, 2 – донесення 

повідомлення, 3 – конверсія, 4 – обсяг аудиторії, 5 – рівень медійності, що 

графічно може бути формалізовано у вигляді ієрархічної структури (див. рис. 4.1). 

 

 Рис. 4.1. Ієрархічна структура важливості критеріїв для вибору засобів 

проведення реклами. 

Застосуємо метод аналізу ієрархій для розв’язання даної задачі. На основі 

статистичних даних й технічних можливостей рекламних майданчиків поставимо 

у відповідність кожному з майданчиків оцінку від 1 до 5 в залежності від того, 

наскільки він придатний для виконання критеріїв ефективності рекламної 

кампанії.  Отримуємо наступну таблицю: 

Таблиця 4.1. 

Рекламний  

засіб 

Критерій 

Інтернет Радіо Телебачення Бігборди 

Запам’ятовування 2 3 5 5 

Донесення 3 3 4 3 

Конверсія 5 1 3 2 

Обсяг аудиторії 5 2 4 5 

Медійність 4 2 5 1 
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 Розрахунки для другого рівня ієрархії 

Формуємо матрицю попарних порівнянь. Для її побудови використаємо 

шкалу Сааті 91 . Тут )( ijaA  , ni ,1 , nj ,1 , де компонента ija  показує, на-

скільки об’єкт   переважає об’єкт . При чому 0ija , ni ,1 , nj ,1 , та iia =1. 

 Матриця попарних порівнянь має властивість оберненої симетрії 
1

ji

ij

a
a

 . 

 В результаті для другого рівня ієрархії маємо наступну матрицю 

попарних порівнянь: 
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Для другого рівня ієрархії отримуємо наступний вектор локальних 

пріоритетів: 

. 

Максимальне власне значення матриці  А  max = 5,6356. 

Індекс узгодженості max

1

n
ІУ

n

 



 = 0,1589. 

Відношення узгодженості має вигляд  

 *100%
ІУ

ВУ
СУ

 ,  

де СУ – табличне значення випадкової узгодженості для матриці відповідної 

розмірності 
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N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СУ 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
 

 Для матриці розмірності 5х5 маємо СУ = 1,12. 

 Якщо відношення узгодженості менше 20%, то матриця попарних 

порівнянь вважається добре узгодженою. У цьому випадку маємо наступне 

відношення узгодженості ВУ = 14 %. Отже, побудована матриця попарних 

порівнянь є добре узгодженою. 
 

          Розрахунки для третього рівня ієрархії. 

Проводимо аналогічні розрахунки для критеріїв оцінок для критеріїв вибору 

засобу інформаційного впливу при проведенні рекламної кампанії (див. додаток 

Б). 
 

Матриця локальних пріоритетів. 

 Для побудови матриці локальних пріоритетів потрібно записати вектори 

локальних пріоритетів для третього рівня ієрархії.  

 Отже, маємо наступну матрицю локальних пріоритетів: 

ЛПА . 

 

Вектор глобальних пріоритетів. 

 Для побудови вектору глобальних пріоритетів ГПx  потрібно скалярно 

помножити вектор локальних пріоритетів x для другого рівня ієрархії на кожен 

рядок матриці локальних пріоритетів ЛПА . 

Отже, маємо наступний вектор глобальних пріоритетів: 

ГПx . 

В результаті маємо наступний розподіл пріоритетів серед засобів прове-дення 

рекламної кампанії з метою підтримки впізнавання бренду (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Отриманий розподіл пріоритетів засобів проведення реклами 

 За результатами розрахунків отримано, що максимальний елемент вектору 

глобальних пріоритетів третій. Тому, в якості засобу проведення рекламних 

заходів обираємо телебачення. 

 

4.3. Особливості дослідження телевізійної аудиторії. 

 

  Застосуємо надалі підхід до вирішення задачі розподілу рекламного 

бюджету за допомогою інструментів дискретного програмування (підрозділ 

3.2.2).  Будемо досліджувати використання рекламного бюджету в телевізійних 

(ТВ) засобах масової інформації з двоетапним застосуванням задачі про рюкзак. 

Основна мета дослідження ТВ аудиторії – це створення та надання 

стандартизованої валюти на телевізійному ринку України. Крім того, дані 

дослідження телевізійної аудиторії використовуються для планування телевізійної 

сітки та реклами, та дозволяють телевізійним каналам та рекламним агенціям 

зрозуміти вподобання та звички телеглядачів [63]. 

Панеллю називається група людей, що відібрана для проведення 

дослідження. Суть панельного дослідження полягає в тому, щоб безперервно 

отримувати протягом деякого періоду часу інформацію від кожного з учасників 
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панелі. Інформація збирається щосекунди. Домогосподарства, що беруть участь в 

дослідженні відбираються за спеціальною методикою. 

В домогосподарствах, які приймають участь у ТВ панелі, стоїть спеціальне 

обладнання – піплметри, за допомогою яких відбувається вимірювання ТВ 

перегляду. Канали розпізнаються за принципом аудіометчінгу. Піплметр – це 

електронний пристрій для вимірювання ТВ перегляду.  Піплметр підключається 

до кожного стаціонарного телевізора в домогосподарстві і використовується для 

реєстрації присутніх біля включеного телевізора людей та визначення точного 

часу перегляду каналу. Піплметр фіксує час перегляду кожного члена родини 

відповідного віку, якому надається спеціальна (власна) кнопка на пульті 

піплметру для реєстрації. Аудіометчінг – система розпізнання каналів за звуковим 

сигналом. 

Генеральна сукупність (досліджувана сукупність) – сукупність об’єктів (у 

випадку ТВ панелі – сукупність телевізійних домогосподарств та індивідів), на 

яку поширюються висновки, зроблені в ході дослідження. Вибірка ТВ панелі – 

сукупність об’єктів, відібраних з генеральної сукупності за допомогою певної 

процедури, на основі яких роблять висновки про генеральну сукупність. 

Оскільки будь-яке соціологічне дослідження не може бути суцільним (тобто 

охоплювати усі одиниці спостереження), будується спеціальна модель 

генеральної сукупності, яка називається вибірковою сукупністю (вибіркою), яка 

повинна відповідати характеристикам генеральної сукупності. Ця властивість 

називається репрезентативністю вибірки. 

Аналіз невеликих цільових аудиторій може бути нерепрезентативним і його 

результати не можна поширювати на генеральну сукупність. Проте, збільшення 

розміру загальної вибірки ТВ панелі та кількості параметрів контролю 

репрезентативності надає більше можливостей для аналізу вузьких цільових 

аудиторій. 
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4.4. Застосування моделей розподілу рекламного бюджету. 
 

В якості прикладу розглянемо застосування моделі розподілу бюджету для 

здійснення інформаційної кампанії до реального процесу формування та 

розподілу рекламного бюджету. Припустимо, що компанія-рекламодавець 

визначила кількість рекламного бюджету й вирішила провести рекламну 

компанію на телебаченні. Будемо вважати, що відділ стратегічного планування 

вирішив розмістити 30-секундний рекламний ролик на трьох кращих каналах 

України. Цільова аудиторія компанії – громадяни від 14 до 49 років. 

Для визначення «кращих каналів» використаємо офіційну статистику 

Індустріального телевізійного комітету України. Обираємо цільову аудиторію 

(14-49 років) в містах з більш ніж 50000 населенням за лютий 2017 року. 

На першому етапі для визначення рейтингу каналів використаємо показник 

R – розмір глядацької аудиторії події/ТВ каналу. Три найкращі канали за цим 

показником: СТБ (1,81), ICTV (1,55), Інтер (1,49) [64]. 

У нашому випадку n=3. Оптимізаційна задача має вигляд: 

max55.181.149.1 321  xxx , 

400000490053004800 321  xxx . 

Отримаємо відповідні частини бюджету 159001 K , 192002 K , 49003 K . 

На другому етапі визначаємо, яким чином розподілити рекламу на кожному 

каналі. Для цього використаємо показник S – частку аудиторії, яка дивилася 

програми каналу. Вважаємо, що в кожній програмі буде транслюватися лише 

один ролик. 

За даними [65] обираємо програми з найвищим показником S: 51 m , 

122 m , 33 m . Використовуючи дані щодо вартості телевізійних трансляцій, 

отримуємо математичну модель: 

 22211514131211 08.1534.1753.1735.1344.1389.2027.22 xxxxxxx 2316.12 x

 292827262423 06.789.748.995.1125.1244.17 xxxxxx  

11,210,2 09.895.8 xx  max86.1437.1341.142.8 33323112,2  xxxx  

 14131211 4200300030004900 xxxx 159003000 15 x ; 

 24232221 14000100001800018000 xxxx  
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 11,210,22928272625 16000210002400024000210001700017000 xxxxxxx  

1920018000 12,2  x ; 

4900450050005200 333231  xxx . 

Розв’язавши задачу, отримаємо відповідь на питання: під час яких 

телепрограм слід показати рекламний ролик, щоб частка аудиторії, що дивиться 

програму, була максимальною. 
 

4.5. Висновки по четвертому розділу 
 

В розділі наведено загальні відомості про методи розрахунку рекламного 

бюджету: в залежності від обсягу обороту фірми, в залежності від об’ємів  

бюджетів конкурентів і з урахуванням критерію оптимальності витрат на рекламу. 

Запропоновано підхід для визначення найефективнішого засобу для реалізації 

рекламної кампанії, що базується на застосуванні методу аналізу ієрархії. 

Ієрархічна структура об’єднує критерії, за якими можна оцінити ефек-тивність 

впливу реклами, та засоби поширення рекламної інформації з ураху-ванням 

важливості критеріїв в межах конкретного завдання рекламної кампанії. 

  Отримано результати застосування моделей інформаційного впливу на 

рівень ефективності реклами. Розглянуто особливості телебачення як засобу 

масової інформації і впливу на цільові групи споживачів. Продемонстровано 

застосування моделі розподілу рекламного бюджету на основі двоетапного 

використання задачі про рюкзак і відповідних статистичних медіа-показників.  

Розглянуто задачу формування та розподілу рекламного бюджету з 

урахуванням динаміки обсягів споживачів інформації, не охоплених рекламою. 

Для моделювання процесу розповсюдження та запам’ятовування інформації 

запропоновано застосувати гібридні дифузійні моделі, які розглядалися у 

попередніх розділах.   

 Наведено чисельні експерименти з порівняння результатів щодо рівнів 

поширення та впливу інформаційних рекламних потоків, отриманих на основі 

різних динамічних моделей дифузійного типу. Запропоновано підхід для 

обчислення рекламного бюджету на основі розв’язків дифузійних рівнянь.  
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню та формалізації динаміки 

процесів інформаційного розповсюдження та впливу на основі застосування 

однорідних і неоднорідних гібридних моделей дифузійного типу, формалізації 

підходів для моделювання динаміки поширення інформації в цільових групах із 

врахуванням  неоднорідності середовища функціонування та інтенсивності 

інформаційних процесів, застосуванню розроблених методів для розв’язання 

задачі оптимізації вартості рекламного бюджету. 

Наведено огляд підходів та методів формалізації динамічних процесів на 

основі застосування аналогій. Детально викладено зміст задачі математичного 

моделювання, наведено опис основних класів моделей динаміки. Сформульовано 

принцип аналогій при побудові математичних моделей, наведено приклади 

реальних динамічних процесів, в яких використано методику аналогій. 

Розглянуто задачі формалізації процесів розповсюдження захворювань, процесів 

кінетики ферментативних реакцій, перехідних економічних процесів та процесу 

функціонування мережі з нейроподібних елементів. Запропоновано застосувати 

розглянуті моделі для дослідження процесів інформаційного розповсюдження.  

Проведено дослідження та моделювання  процесів розповсюдження та 

впливу інформації у середовищі цільової групи, що базуються на використанні 

математичних структур та схем, які є подальшим розвитком традиційних 

статистичних підходів з урахуванням  повторюваності та хаотичності у динаміці 

проблемної області. Процеси інформаційного впливу на поведінку учасників 

різних соціальних груп мають динамічний характер, зміна стану соціального 

середовища в яких відбувається внаслідок активного поширення інформації.  

Запропоновано підхід до побудови гібридних математичних моделей 

динаміки розповсюдження інформаційних процесів у цільових групах населення. 

В основу формалізації покладено використання однорідних та неоднорідних 

моделей процесу дифузії (проникнення) інформації в мережі. Запропоновано 

гібридні моделі дифузійного типу, зміна інтервалів поширення в яких 

моделюється за допомогою додаткових співвідношень у вигляді диференціальних 
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рівнянь. Розглянуто скалярний розв’язок для одновимірного подання 

контингенту, а також розв’язок у вигляді векторної функції, елементи якої 

описують рівні інформаційного вплив в різних підгрупах споживачів. Досліджена 

динаміка інформаційних потоків на основі моделей з неоднорідностями різного 

вигляду. 

Для врахування самоподібності процесів розповсюдження інформації на 

рівні групи запропоновано підхід на основі формалізації агрегаційних процесів, 

що обмежуються дифузією. Розглянуто процес впливу інформації на задану 

цільову аудиторію з використанням моделі обміну інформації у мережі 

нейроподібних елементів. Розроблено алгоритм імітаційного моделювання 

процесу розповсюдження реклами, що базується представленні елементів мережі 

у вигляді графа, вершини якого описуються параметрами сприйнятливості до 

інформації та взаємної довіри. 

Розглянуто математичні моделі дифузійного типу для випадків 

неоднорідності соціального середовища: модель дифузії інновацій, агентна 

модель дифузії ідей на основі подвійної моделі узгодження, модель 

розповсюдження інформації з урахуванням інтенсивності її поширення.  

Проведено чисельні експерименти з розрахунку рівнів інформаційного 

проникнення на основі використання запропонованих підходів формалізації. 

Здійснено порівняння результатів експериментів, отриманих для процесу 

поширення інформації за допомогою різних типів моделей розповсюдження.   

Наведено приклади практичного застосування розроблених моделей та 

методів в задачах динаміки інформаційних процесів. Запропоновано підхід для 

розрахунку та оптимізації розподілу рекламного бюджету з урахуванням 

динаміки процесу розповсюдження реклами. В рамках підходу розроблено модель 

ефективного розподілу бюджету між різними засобами масової інформації. 

Задача розв’язується на основі застосування оптимізаційних задач лінійного 

дискретного програмування, зокрема, задачі про рюкзак. Розв’язування задачі 

розподілу рекламного бюджету проводиться у два етапи: розподіл бюджету між 

різними ЗМІ й розподіл відповідних частин бюджету всередині цих ЗМІ.  
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Зроблено висновки про методику та інструменти поширення реклами, 

способи поширення інформації у цільовому середовищі. Визначено кількісні 

показники аудиторії, серед якої варто витратити рекламний бюджет. 

Основні теоретичні та практичні наукові результати дисертаційної роботи: 

- для аналізу процесів інформаційного розповсюдження та впливу в соціумі 

запропоновано новий підхід, що базується на застосуванні гібридних динамічних 

моделей; 

- вперше формалізовано процеси розповсюдження інформації на основі рівнянь 

дифузії одновимірного вигляду зі змінною кількістю цільового контингенту та 

неоднорідностями різного типу; 

- для дослідження процесів поширення інформації вперше сформульвано 

математичні моделі агрегації, що обмежені дифузією;  

- запропоновано новий підхід з використанням моделі обміну інформації у мережі 

нейроподібних елементів;  

- набули подальшого вдосконалення математичні моделі динаміки дифузійних 

процесів з урахуванням агентних та інноваційних схем реалізації інформаційного 

впливу;  

- набув подальшого вдосконалення ігровий підхід для формування величини 

інвестиційного бюджету; 

- отримано нову оптимізаційну задачу математичного програмування для аналізу 

інформаційного розповсюдження та впливу, розроблено метод для її 

розв’язування; 

- розроблено та впроваджено метод розрахунку та оптимізації вартості 

проведення інформаційної кампанії (на прикладі визначення величини 

рекламного бюджету). 
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ДОДАТОК 3. Результати моделювання динаміки розповсюдження інформації 

 
Рис. 1. Динаміка розповсюдження інформації на основі SIR-моделі. 

 
Рис. 2. Динаміка розповсюдження інформації на основі SIR-моделі з 

запізненням. 
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Рис. 3. Рівні розповсюдження інформації на основі розв’язків гібридної моделі, 

складеної з дифузійного рівняння та SIR-моделі. 

 

Рис. 4. Динаміка розповсюдження інформації на основі моделі інновацій 
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Рис. 5. Динаміка розповсюдження інформації у моделі інновацій змішаного 

впливу 

 

 

 Рис. 6. Залежність щільності вузлів з думкою від щільності агентів у 

подвійній моделі узгодження. 
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ДОДАТОК 4. Розрахунок оцінок для критеріїв вибору засобу інформа-

ційного впливу при проведенні рекламної кампанії 

 

Критерій 1: Запам’ятовуванність  
 

Матриця попарних порівнянь: 

 

Вектор локальних пріоритетів: 

 

Максимальне власне значення   4.0568. 

Індекс узгодженості  ІУ = 0,0189. 

Відношення узгодженості для матриці 4х4 СУ = 0.9:  ВУ = 2,1 %. 

Побудована матриця попарних порівнянь є добре узгодженою. 

 

Критерій 2: Донесення 
 

Матриця попарних порівнянь: 

 

Вектор локальних пріоритетів: 

 

Максимальне власне значення   4.0616. 

Індекс узгодженості  ІУ = 0,0205. 

Відношення узгодженості для матриці 4х4 СУ = 0.9: ВУ = 2,3 %. 

Побудована матриця попарних порівнянь є добре узгодженою. 

 

Критерій 3: Конверсія 
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Матриця попарних порівнянь: 

 

Вектор локальних пріоритетів: 

 

Максимальне власне значення   4.0616. 

Індекс узгодженості  ІУ = 0,0205. 

Відношення узгодженості для матриці 4х4 СУ = 0.9: ВУ = 2,3 %. 

Побудована матриця попарних порівнянь є добре узгодженою. 

 

Критерій 4: Аудиторія 
 

Матриця попарних порівнянь: 

 

Вектор локальних пріоритетів: 

 

Максимальне власне значення   4.0022. 

Індекс узгодженості  ІУ = 0,0007. 

Відношення узгодженості для матриці 4х4 СУ = 0.9: ВУ = 0,1 %. 

Побудована матриця попарних порівнянь є добре узгодженою. 

 

 

 

Критерій 5: Медійність 
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Матриця попарних порівнянь: 

 

Вектор локальних пріоритетів: 

 

Максимальне власне значення   4.081. 

Індекс узгодженості  ІУ = 0,027. 

Відношення узгодженості для матриці 4х4 СУ = 0.9: ВУ = 3 %. 

Побудована матриця попарних порівнянь є добре узгодженою. 
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ДОДАТОК 5. Акти впровадження 

 


