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1. зАгАлънА IнФормАцIя про про€кт

Тривалiсть виконання Проекту
Початок - 08.10.2020 р.
Закiнчення - 2020 piK.

Загальна BapTicTb Проекту, грн. 314530

BapTicTb Проекту по роках, грн.:
l-й piK 3l4 530

2. IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИКОНАВЦIВ ПРО€КТУ

до виконання Проекту буле залучено 8 виконавцiв, з них:
доктори наук
кандидати наук
iншi працiвники

__д_:

3. IнФормАцIя про грАнтоотримувАчА тА оргАнIзАцIю(i)
суБвиконАвця(Iв) про€кту

Сумський державний унiверситет.
40000, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 (КОД еДРПОУ 05408289).
КВЕД 85,42 (основний).
Сумський державний унiверситет входить до каталогу кращих дослiдницьких унiверситетiв

cBiTy вiд Шанхайського рейтингу, а за рейтингом QS World University Rankings класифiкусться як

унiверситет з високою дослiдницькою продуктивнiстю. Його потужна та сучасна матерiально-
технiчна база забезпечус успiшну реалiзаuiю проскту. Унiверситет надас постiйний доступ до
наукометричних баз даних Scopus i WoS, що дозволило проаналiзувати результати сучасних
наукових дослiджень за тематикою проекту. 

'Щля реа-гliзачiТ було зiLлучене наявне комп'ютерне
обладнання, оснащене лiцензованим програмним забезпеченням Microsoft, програмами Vensim,



Eviews, Vosviewer, Statistica. Використання tзiртуальгtоТ .ltабораторiТ лисr,аrrttiйних 'гехнологiЙ

забезпечиЛо участЬ у мiхtнарОдних науКових кон(lеренtliях л.ltя дисемilrаltiТ рез},.l]Ll,о,I,iв IIpOClоy.

Субвиконавець проскту вiлсутнiй

4. опис про€кту

4.1 . Мета Проскry. I\4е,гоlо IlpocKT},C вllзIIаtIсtiIIя за jlOIlOl\I()I'()I() ttciiptlllrtиx Nlepe)t.

просторового та iмiтацiйrrого моделюванIIя причиII pel-iolla,ltbttoi ;tи(lepclrltiauiT piBrriB

захворюваностi та cцepTl{ocTi ttаселенtrя вiл COVID-l9. розрсrб.;lеllttя pct-itlltzull)ttИx дilроiкttiх Kapr,

введення протиепiлемiологiчних обмежеtiь 1,а системи .ilиIIаN{iчних brapKepiB ,l1.1tя Iх застосуванllя.

прогнозування впJIиву карантинних заходiв t-ta змiltч,грен;liв соtliа.,rlьttого Ttl cKotIoMi,tttot,tr ро,]витку
УкраТнИ у 2020-2022 рр. за рiзниХ счеrlарiТв майбутнiх еIti/lешlitl.;tогi,ltlих з.lгроз.

4,2, OcrroBHi завданlIя Проскry: l) виявrrеrIня Iia octtotli lIpoc,I,opoI]oT trc.irirtiЙtIoT мо,'Iеlli ,з

покроковими виключенIiями методом Ейткеltа кошлбittацiй фак,горiв t,роN{tllllського з,ltоров'я та

соцiоеконОмiко-еколОгiчниХ детермiнант,. яl<i сгIриtl}'tни.rIи pel,ioHzut1,1tv ,'tиtЬерсrrцiацirо piBtriB

захворюваностi та cмepTнocTi ltаселеllttя вiд COVID-l9:2) розроблсltIlя за,IlоIIоlчIогоtо апарату

лиференчiального численI{я регiоrlальl t их .tlopoltl t ix карl l t рt,l,гtlсl Ii.tlcпl io,rlclt-i,tltll х захо]liв ,]

вiдповiдною системою MapKepiB, 3) виявленt]я за доlIо]\,t()гоIо нсйрtllttlих N,tсрсж r, вrll,;lя.,li

багатошарового персептрону MLP та tIa octtoBi pa.цia-rlt,ltltx базисlttлх rРчrrкrtiй зrtitt r-pitc:ltTtlpii'

економiчного та соцizutьного розI]итку УкраТrrи lзltacjli,,tt,lK кi.lр;,1llгиIlr. i'x tlpol li(),]\,l]illIIIя rrа 2()20-

2О22 рр. за умови вiдсутttос,гi маГлбутItiх KapaltTllItIIиx ((з\,lIиIlок)) cttt,ltlttrtiKtt: 4) rtроl,rtоз),l]аIIIIя

методаNIи системно-диllамiчttого iп.liTatlilittot-tl \lо.l1е",IIоI]аIltIя \, IIpoI'pilNli Vспsiпl coIlialtt,ttt'l-

економiчних наслiдttiв виtlикнеIIIIя HoB1.1x хвиJ]ь llart,,leMij'aбtl itttltl,tx ctti.,tcblit,1,1tll,i,tltttx:]aгpO,] ItptJ

рiзних сченарiях введення карантиl]I{их обмеrксltь.

4.3. [етальний змiст Проскry:

Сучасниl"r cTall проблемlt
Науковою спiльнотоtо напраIlьовано значний лоробок II(ojlo llизtlаtIеIItlяl cottia-ltbtto-cKoHclп,ti,ttlиx

драйверiв поширення епiдемiй iнфекчiйних захворюваrrь, l'lро,ге. воIlи l'руlIтуIоться з:tебiльtIIого на

емпiричному лосвiлi, не BpaxoByloTb краТнових та регiоltыILttих cllertrrфiK c}lcTeNI I-ромадськоI,о

здоров'я, статистичного облiку, пiдхолiв до визlIачеIlIli смер,гtlос гi tJilсеJIсtIliя ,гоlIlо. ,гоN,lу

мiхtдержавний аналiз може давати не зовсiм KopeKтtti оllittки l,а l]}lcliol}Kli,

Новиз1.1а Проскry
Розроблено методологiю та irrcTpyMelrTapiй llоr]сtlеtItiя pcr icltla-ltblttli' cllcllt.tt|iiKll враз,lttвt,iс гi

населення вiд COVID-19. СфорпловуваIJо сисl,с\.{у пларкерiв. tlclб),.itclBalti jto[-lo;lttti кар],и ьtайбr гttiх

регiональних протиепiдемiологi,rних захо/titl. IIptlBe,,teltt,l N.lolrleJlI()Ral|||я tlltc.rtijlKiB вIIjI1.1 I]\/

карантинних обмежень на показники розвиткy краТltи. ltоб1,.r1911п IIроI,IIо,зr- lIa r,рирiчrrу

перспективу. Злiйснено моделювання трирi.lrtих траскr,орiй зп,litlи cotlio-cKottoMi.ltttrx ltоказtlикitз

розвитку краТни.

методологiя дослiджеll ll я

Щля перевiрки висунутих наукових г,iгtо,гез було використано cиc,гe]\{IIo-,,llltlitbti.ltre. iшti,t,alliйlte-

просторове моделIовання (покроковий N,IeToJt F.йr,кеllа). систеNlа tlе:titliйtlих рiвttягtь. апарат

диференчiального числеlIIIя, нейроtttti мере)tи (багатоtrrаровий псрсеlt |,po}I MLP з використаtIIlrIм
алгоритму ВFGS, ралiальнi базиснi функшiй RВF з використаIItlям аJIгори гплу ItI}I]'l-).

5. отримАнI HAУKOBI АБо [IАуково-тЕхнIчIII рЕ.]уJlь,гдтl.{
5.1. Опис lIаукових або llayKoBo-Texlli.ltIllx pcзv.xbTaTiB, ol,ptl]llallltx в prl]vlltilx BtlK()llalllIя
Проскry. В результатi виконаlrttя IIроск,гу бу.lrа cl,I]opcIIa l,ака lla},KoI]a Ilроjlvlilriя (IIII): IIII l ,

виявленi комбiнацii факторiв громалського з/iiоров'я,гit coltitl-cltt,ltttlir,tittt,l-ettt,l. ltll i.t ltttx.,tcгeprrlittaltI.



якi визнаЧили регiонаJIьнУ дифереI{цiашirо piBItiB захворIованос,t,i/спlерr ttoc t,i ItассJIсIIIJя Bi;r COVII)-
19; НП 2 - iндивiдуальнi дорохtнi карти протиепiдемiолоr,iчllих обмсжеtIь jI.,ця Bcix регiоlliв з

вiдповiдною системою MapKepiB для використання орl,анами Mict{eBor-o самовря,llуваIllrя: tllI З -
кiлькiсно оцiненi наслiдки впливу караIIтиt]Iitlх обмеlкеtll, Ila ttайбi.ltьttt tlaltt.rtиtli IIока,]lL{ки

соцiально-економiчного розвитку краТни,га IIрогнозлt зr,titt Тх грсlr;tirз tta,l1,1ttpi,tt{) lIерсllскгиву з

урахуванням структурних взасNtозв'язкiв бi.ltbtll нiж 60 tlttpaп.lcrpiB: IIll ,{ ']i\lO.'tC.jl0,t.'l}aHi l раск,горi)'

змiни соцiо-економiчгlих поl<азttикitз розвитк)i KpaTttll за.lIс)I(tIо Bi.'t гcprrilliR I]вс.ItсIlllя. <<llttlpcl ttt,lc t i,,

та регiональноi прив'язки мо)l(JIивих clleIlapiTB r<араrr"гиIIIlих oбit,tc)l(\,tзa.'Il,tll{x захо.lliI] ttplr rvtal"tбyTltix

епiдемiологiчних загрозах, За резу;lы,атами llос;tiдrксttб о11\,,б_rriКt)Rilllо ? btoitclt,pilrPiT.9 с,гатеii у

журнаJIах, якi облiковуеться Бl[ Scopr.rs/Web оГ Science. 5 с,га,г,геЙ \' }Ia}'KOBl,ix tPaxctllltx l]I,1jlt'lIlIlЯx

(каiегорiя (Б)), 1 тези доповiдей у матерiалах коlrфсреIrltiй. ttto об.itiковуIо,гься lj/l Scoprrs. б тсз

доповiдей у матерiалах всеукраТнських r<оtlфереllrtiй. IIepe.lliK ltt,б.ltiltittt,iй за ttpclc:ltT,oпl:

l. Васильсва Т. д., Лсонов С. В. Ретроспективtti порtl)t,l,и Bpa]J| иl]остi ltaceJteltltя рсгiоtriв YKpaTrrrl

до COVID-l9: монографiя. Суми : Сумський jtерl<авtlиti чttiверси,гс,г. 2020. 4з2 с.

- URL: https://essrr ir.sumdu.edu.Lra/hand lel l 2]456789/8095 l

2. Letunovska N., Vasilyeva Т.. Lyeonov S. Modeling and tЬгесаstiпg the iпlрасt tlt'the CoVlD-l9
pandernic оп socio-econornic development: mоllоgгарh. Szczecin : (-'еrltге о1'Sociological Research. р. l45.

DOI : https://doi.org/ l 0. l 4254l978-83-9593 3 6-3 -9l2020
U RL: https://essu ir.surTdu.edu. ua/halrd le/ l 2]45 67 89/В092 8

з. Srniianov V., VasiIyeva 1'., Сhуgгуll О., Rttbatlov P.. Мау,Ьогtlсlа'|'. Socitl-cc(}l)()1,1lic 1rattcгIls tll'lаЬог

mаrkеt functionirlg in the publiC health: challerlges cotltlectcd rvith ('()VID-|c). ll'iuJtlttttl,ic,i l,ckur,skia.2020.

Vol. 73, ЛЪ l0. Р, 2 l 8 1-2 l 87.

4. Sniiianov V., Lyulyov о.. Pinlonerlko'l'.. дпdгLrshсhсltkо I'.. Sova S.. Сiгссhktlvskаlа N. l'he lrllpact

of the Pandemic Lockdown ort дiГ PollLrtiorr. tlcalth atld llctlrlolllic Ciгorith: Srstctll [)rtlaluics Дrlaly,sis.

Wiadomolci Lekarskie.2020. Vol. 74. JVg l l . (lrриiirrя го ,,to ,tруку,)

5. Кuzmепkо о. V., Lieonov S. V.. Kashcha М. []illaltcial. ectlt-tt)tllic. etrviгotltltelltal arld social

determinants fоr Ukrainian regiotls diГferentiatiorr Ьу 1he vLrlnerabiIity, levcl ttl С()VII)-|(). !''ittttltc,iul utttl c,reclil

activiф; probletlts ф- lheory uпсl praclic,c. 2020. Vol. j. ,V934. р. 270-282.

U RL : https ://fkd. u bs.ed Lr. ua/i пdех, ph p/fkd/a гt i с l e/v i ew/3 !! З.

6. Kuzrnenko о., Vasileva Т., Сtlуgгуrl О., Vo.|tovic S.. l)оdgогskа.|. Why,do гegitltls dil г irl

vrrlneгability to Covid-l9? Spatial notllitleaг rnodelirlg сlГ social atld ecotloltlic раttегпs. lic,tltttltttic,,s tlltd

Sociolopy.2020. Vol. l3, N9 4. DOl: https://doi.clгg/l0.142541201l- 789X.2020/lj-4/20. (trриЙttятtl ло лруку)
7. Vasylieva Т., Kuzmenko о.. Musayeva N.. Vо.itочiё S. Kashclta, I\4.. l.iet,lllclr,[|. Innov,atiolts ill

gочегпmепt mallagelnellt of the hеаlthсаrе SyStelI: fЬгесаstiпg оГС-ОVlD-l9 cotlseqtrcllccs in sociaI. itlvcstrt-retrt

and business developmettt. Маrkеtiпg апсl Мапсtgспеttl tlf lппrlt:чlirlll,s,2()20. N!, '1, (llриiitrя,l,о ]tt.t /tpyK),)

8. Vasylieva Т., LyLrlyov О,, Pillloltenko 1'.. Vо.itочiё S.. I]ilan Y. []illallcia|. s<,lcio-ecotlclttlic.

environmental апd pLrblic health раttеrпs оГсrеаtiпg гсgitltlаl гr.laclttlaps tt) [)гс\,сllt tltc sргсасl of'thc COVII)-l9
epidernic. Fiпапсiоl uпсl creclil ctc,lil,il\,: llrclhIcttt.s оf'lhatlr.l,cttttl 1lruc,lic,c. 20](). Vol. ,l. }|ч ]5. (rrриiirtяr'tl .'to

друку)
9. Dernikhov О,, Dehtyaгova l.. Den-rikhova N. Дсtrrаl aspects ol'pLlblic hcalth policy fогtllаtiоtl cltl tltc

example of Ukrаiпе. Вапglаdеsh .Jtlurпul tl/' l,tatlic,ttl .\c,icttc,t,. 2()2(). Vtll, l9. ,lYrrj. Р, З5tl-]6-{.

DOI : https://doi.org/ l 0.3 3 29lb.i rп s.v l 9 i3.45 8 50
l0.Вагсhап G,, Dernikhov О.. Cherkashylla l-,. Shklу"аг А.. I)сhtуагоча l.. Derllik|lova N. Д corllplex оГ

rеgiопаl ecologicaI апd medico-social fасtогs: [lvalLratioll ol'dyspIastlc dcperldellt patholog1,of the

ЬгопсhорultпоI-}аrу system. Pol,ski l|4crkuritt,sz Lеkчr,ski, 2020. Vо|. .18. ЛГ!2tt]. Р,49 51. t-lRt-:

https://www.scopus.corT/record/d isplay. uгi?еid=2-s2.0-85082560!4I&оdgiц 1_1951цtls lb1

ll.Rudenko L. А., Srniiallov V. Д.. Sntiiallclva О. l. [}aslc ргiпсiрlеs o1'bcltavioгal ectillcltllics arlcj ргоsресts
fortheirappIication iп the prrblic health system. trl/iuclrlttttl:;c:i Lеkцr,skiе.2020. Vol. 7j. М9. Рагt ]. Р.2026-20j0.
DO l : https://doi,org/ l 0.3 674 O/lv I ek202 00922 5

l2.Васильсва Т. А., Лсонов С. Il. COVID-l9. SЛRS. Il5Nl. Л/tIlN|. t:VI): llt,lрiвttяльttий аtlалi,l
впливу пандемiЙ на екоl,tомiчниЙ -га соttiальrtиЙ рOзI]и,гок r ttattitlttil;lt)l|()\l\. ctlitt,,lt,lttr Iil l)cl i(ltlaJlt,tlON,l\

контекстах. Науковuй поеlяd: eKtltttl.ttiKu lllLl .|,tl])Llt.lillllя. 2020. ,N9 3 (69). ('. ],1-2lt. DOt:
https://doi.oгg/ l 0.3 283 6/252 l -666Хl2020-69;{

l3.Васильсва Т. А.. Смiяttов t]. А.. /Iiдсrrкt-l I. [}. Рсl,itlrtа.ltl,ttий K()l1,I,clicl lratr,tcltil'('()Vll)-l9 в

УкраТнi. HayKoBuit псlz:tгtd: eKtlttl1.1,tiKct ttttt.|lttllctti.,titttш.2020. rNg.l (70)(ltрийttя-rо;ttl .,1111,n, 
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5,2. За наявностi науково-технiчнот пролукrriт обrрунryваllllя iT переваг у rlорiвняннi з

iснуючими аналогами. Переваги отриманоТ науковоТ продукцiТ (HIl) у порiвнянtti з iснуtочими

аналогами полягають у такому: для Нп 1 - врахування бiльш широкого. llорiвняllо з iншими

дослiдженнями, обсягУ факторiв громадського здороВ'я, екологiчFIоТ. соцiаJIьноТ та економiчноi

специфiки регiонiв; виявлення Тх комбiнашiй (патернiв) за допомогоlо прос,горовот tte.ltiHiйHoT

моделi було злiйснено вперше у вiтчизнянiй Hayrri: для [{[] 2 -- визна,{енtlя :}а лопомогою апарату

диференuiального числення критичних значень дJIя кож}{ого (laKTopy; система MapKepiB та дорожнi

карти для кожного регiону розробленi на YKpaTHi вперLtlе; для l,tгI 3 - моllеJIюваtlня складFIих

взасмних динамiчних зв'язкiв мiж бiльш нiж 60 показllиками розвиткУ краТНи при tPoPMYBaHHi

макропроГнозiВ (в iснуюЧих прогнОзах вони не врахоВуtоться), tllo l,tiдвиlttить Тх налiЙнiсть;

неtроннi мережi Для вирiшення цiеi задачi були застосованi вперше у вiтчизнянiй науui; для Нп 4

- врахування не лише кiлькiсних, а й неформалiзованих якiсних параметрiв з урахуванням ,lacoBoT

затримки, провед9ння симуляцii для рiзних умов розВитку епiдемiологiчноТ ситуаuiТ; системIlо-

динамiчне iмiтацiйне моделIовання для вирiшен}|я цiст задачi було застосоваI]о l]перше у
вiтчизнянiй Hayui.

5.3. Практична цiннiсть отриманих результатiв реалiзаlliт Проскry лля екоllомiки та

суспiльства полягас у тому, що BiH буле налавати емпiрично пiдтверлiкенi аргумеrIти: Урялу та
органам мiсцевого самоуправлiння * щодо вибору сценарiтв протиепiltемiологiчrlого реагування,
якi дозволять зменшити економiчнi та соцiальнi ризики, пов'язанi з ltандемiс]ю ,га масшtтабною

карантинною зупинкою економiки, а також itlодо формування державнот та регiональних програм

антикризовоi соцiальноТ та економiчноТ полiтики для llодолання кризи пiс.llя llallдeMiT COVID-19,
вiдновленНя контактНих суспiлЬних комуНiкацiй; МiгriстерсТву охороIIИ зl]ороR'Я та MiHicTepcTlry

розвитку громад та територiй Укратни - щодо розумiння кслабких мiсць>> кожllого регiону з точки

зору епiдемiологiчноI вразливостi населення та економiки,



5.4. опис шляхiв -га стlособiВ 11ОlIflЛlrIIIоI,о BttKopllcTallttrl рс,}Y"ць,гат,iв BllKolt:tllllя [lpocк,ry в

суспiльнiЙ практицi,
Розробленi ретроспективнi портрети та лоро)I(нi кар,r,и дJlя Ko)l(}lt)r,tl pcl,iolt1 .,l(),]t]()Jlя гь ,]а,l,,[&rегi,,tь

внести вiдповiднi коригування у загзUIЬнолер}I(авltу та peгiolialJlbtiy IIрогра]\,Iи шlобi"rliзаltiТ скtltlопtiки

та медичноТ системи, здiйснtовати Ile лиlIIе реак,гIlвIiе. а й превеtI,гивllе vllpaB.ltittttя, OltcpaтltBHe

використання в подальшому побуловаtlоТ в Просl<,гi iпtiтartiiitloT моitелi J(озRоJIи,гь прlt tttlявi tiових

параметрiв та змiнiтренлiв коригувати траскторii ввс.ilсlttlя l(ilрilII,I,1lllIIих захо.,titз.lrillсрсиt|liковаIIо.

не зупиняIочи прИ цьомУ eKoHoMiKY Bcix регiоrliв. заст,осОвуваl,И обьlеltувzutьнi tсрt,tttИ it,lPeCLiO. R

порядкУ прiоритетrtостi. Таргетоване введеIIIlrI окре]\{их караIll,инIIих oбMcrltcttb ,цозволи,гь

зменшитИ масштабИ яК економiчttиХ втра,г.таК iсоtliа,пьltих ризиltitl. Сис,t-епlttиЙ розгJIял

структурних взасмозв'язкiв значlrоТ кiлькt,lс,гi факторiв грома,lського з.,tороI] ,l ,ItозвоJIи,гь вияви,I,и

nuiapn" параметрiв, якi визначаIоть групи ризикч tllo.Llo пrайбуr,rriх eltijteПЦitl-'lol'i'IllИx ВИК-ПИКill. Ш(О

cTBoploe пiлгрунтя лля прiоритезаrtiТ itliцiа,гив MirticTcpc гвit oxopoIi1,I ],1()роI]'я l,a об,цасtttlх

управлiнь охорони здоров'я у напрямку встаIrовJlснI{я IIсре:liкl,хвt,l1,1об. якi 1' Bi.llltt,ltзi;,llIoпly pet,ioHi

у по.лпu"нi з COVID-l9, пiлвишдуlоть ри,lик зарах(еIiIIrI або ltc,t,a.;tt,lIocl,i, Врахr,tlаtlltя ll lt1-1olteci

моделюванIIя офiшiйних та Titlt,t,lBllx плiграItiiiIlих Ilpoltccilt, Btlr тpiItrtlbtlpcI,it,lttit,,lbltllx та

мiлtрегiональrтих обсягiв пасаrIсироllотоt<ilз с,гворIос гri. trp1 rI,гя .,t_,Iя lll)иI"llIrI,I-1,я l\4itlicrcpcT,Bobr

iнфраструктури УкраТни опера,гивtIих Trl l,apI,еTOI]aII1.1x pitItcltl, lll().,tO tlбrtc;ttctlIIrl NIо)Ii.lиВt)Сl'Сй

пересуванНя насеJlенl,rя у разi Rи}lикIJенtrя друrоi'хtзлt.;ti rIall,,lctttiT. L1 
,I,i,lKO)Ii KOptll,\,BlltltIrI дtсрхtilвtI1,1х

програм, спрямованих Ila стимулIова}IIIя створсIIIlя tlових робо,tlлх шtictll, у lli,,tltoBi,'tt tllx pel-icltlax.

ВрахуванНя великоГо комплеКсу регiоlrальIIиХ eKotlol,ti.tttl.ix llapa]\,IeтpiB ra I'x зв'я1,1кv з piBttcп,l

вразливостi населеttня вiд COVID-l9 в перIIIу xBI]JIIo llаtt.цспtiТ,Ilo,]Bo,п},l1,1, MilricT,cpcT]]v розвитку
громад та територiй УкраТrrи скоригуватlл itlittiaTl{B},i секl,ора-пьttоТ т,а (lvltKtlitlгla:lbttcli гtiлтримки

для пiдвишення фiнансово-екоIlогrtiчtlоI саN{олос1атltос,гi pel,iotriB.

Примiтка: днотований звiт lte мiстить вi/lомостеГл" заборсlltеIlllх Jto вi,цt<рлl,гtlгtl olrvб:riKl,BaIIItrl
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