


 
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООТРИМУВАЧА ТА ОРГАНІЗАЦІЮ(Ї) 
СУБВИКОНАВЦЯ(ІВ) ПРОЄКТУ 
 
Організації-субвиконавці не залучаються 
 
 
4. ОПИС ПРОЄКТУ 
 
4.1. Мета Проєкту  (до 200 знаків): дослідити процес поширення епідемії COVID-19 за 
допомогою методів комп’ютерного моделювання та аналітичних теорій фізики складних систем 
у реалістичних умовах неоднорідності соціальних контактів. 
 
4.2. Основні завдання Проєкту (до 400 знаків): 
- Комп’ютерне моделювання та аналітичне дослідження поширення інфекції у просторово 
однорідній і неоднорідній популяціях. 
- Дослідження моделей поширення на складних мережах соціальних, в т.ч. неоднорідних, 
контактів між агентами. 
- Прогнозування епідемії на основі реальних статистичних даних заселеності, мобільності та 
захворюваності.  
- Аналіз соціального відгуку на процес поширення хвороби. 
 
 
4.3. Детальний зміст Проєкту: 
- Сучасний стан проблеми  (до 400 знаків): 
Пандемія COVID-19 поєднує загальні аспекти поширення недуг: наявність інкубаційного 
періоду, вплив мобільності та неоднорідності соціальних контактів та ін. із специфічними: 
наявність безсимптомних хворих, відсутність вакцини, супутня до епідемії інфодемія. Це вимагає 
адаптації та залучення існуючих, розробки нових аналітичних і чисельних комплексних підходів, 
спроможних охопити усі ці аспекти. 
 
 
 

- Новизна Проєкту (до 400 знаків) 
Вперше поєднано класичні епідеміологічні підходи (компартментні моделі, коміркові автомати 
тощо) із методами статистичної фізики складних систем (теорія мереж та ін.). Це дає можливість 
синергізувати досвід учасників для опису поширення пандемії COVID-19 у реалістичних умовах 
структурованого соціуму із неоднорідною мережею контактів та поєднати його із процесом 
поширення супутньої інформації. 
 
 
 

- Методологія дослідження (до 400 знаків): 
методи диференціальних рівнянь, реакційно-дифузійні рівняння; комп'ютерне моделювання 
методами коміркового автомату для граткових просторових систем, гетерогенних мереж та 
гібридних систем, популяційної динаміки; підходи статистичної фізики; теорія складних мереж, 
статистичний аналіз даних. 
  
 
 
 



5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 2 сторінок) в 
поточному році/ в рамках реалізації Проєкту, зокрема: 

 
5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 
Проєкту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик) 

- Розроблена компартментна епідеміологічна модель SEIRS, вивчено її стаціонарні стани та 
залежність її базового репродуктивного числа від параметрів моделі.  

- Встановлено існування порогового значення ступеня контактності індивідів, при 
перевищенні якого подолати епідемію неможливо за будь-якої комбінації інших параметрів, 
що математично обґрунтовує необхідність карантинних обмежень.  

- Досліджено низку алгоритмів циклічного введення та послаблення карантинного стану та 
передбачення результуючої динаміки кількості інфікованих індивідів, в т.ч. тривалість і 
висоту другої та подальших хвиль пандемії залежно від параметрів моделі. 

- Побудовано комп’ютерну симуляційну модель поширення інфекції в популяції, що 
характеризується неоднорідною сприйнятливістю до неї. 

- Запропоновано алгоритм опису поширення інфекції COVID-19 із врахуванням просторової 
неоднорідності населення та його мобільності. Протестовано його ефективність на кількох 
системах. Розроблено програмні засоби для збору даних та їх аналізу з метою відображення 
кількості та густини населення на карті за прикладом м. Львова, а також для виводу 
прогнозованого поширення інфекції на заданій  місцевості. 

- Побудована модель поширення інфекції та процеси впорядкування на складній мережі із 
присутніми на її вузлах спінами змінної довжини. 

- Виконаний огляд доступних джерел бібліометричних даних, що стосуються пандемії 
COVID-19. 

- Розроблено покроковий алгоритм імпортування та опрацювання даних про наукові публікації 
із бази Crossref, а також ідентифікації (уніфікації) авторів.   

- Одна наукова стаття у журналі J. Phys. Complex та два наукові препринти. 
- Участь у міжнародній конференції «21st International NTZ-Workshop on New Developments in 

Computational Physics CompPhys20», 3-5 грудня 2020 та опубліковані тези; онлайн доповідь у 
міжнародній майстерні «The 2nd Workshop on Open Citations and Open Scholarly Metadata» та 
опублікований відеозапис; три доповіді на вебінарах: Лабораторії статистичної фізики 
складних систем ІФКС НАН України; та Інституту фізики конденсованих система НАН 
України.  

- Науковий звіт про проміжні результати реалізації Проєкту 
 

5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з 
існуючими аналогами 
В рамках проекту використовувалися теоретичні підходи та моделі із врахуванням синергетики 
чинників що впливають на характер поширення інфекційних захворювань у суспільстві: 
просторова неоднорідність та мобільність населення, гетерогенність та динамічність мережі 
соціальних контактів, стохастичність процесів, просторові та часові кореляції, кореляції на 
мережах, інформаційний вплив та соціальний відгук. Такий підхід до вивчення та аналізу 
згаданих вище проблем вирізняється з-поміж інших досліджень своєю всесторонністю і 
комплексністю, а його подальший розвиток на наступних етапах виконання проєкту  дасть змогу 
поглибити розуміння поширення COVID-19, а також - оцінити ефективність практичних заходів, 
спрямованих на покращення епідеміологічної ситуації в Україні на різних часових та 
просторових масштабах. Інформетрична частина доповнює основну частину проекту. Хоча 
потоки COVID-19-дотичних наукових публікацій вже активно досліджуються в світі, такий 
аналіз у контексті України, по-перше, є практично важливим (окреслює пул експертів та тематик 




