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когнітивні технології як засіб дослідження та регулювання освітньої Міграції 
в україні
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Ромашова Я. В. когнітивні технології як засіб дослідження та регулювання освітньої міграції в Україні
Метою статті є вдосконалення системи управління міграційними процесами на основі використання когнітивних технологій як новітнього засобу дослідження та 
регулювання освітньої міграції в Україні. Обґрунтовано ефективність застосування когнітивних технологій для побудови сценаріїв розвитку міграційних процесів у 
системі вищої освіти. Побудовано когнітивну модель дослідження та регулювання освітньої міграції в Україні з урахуванням усієї сукупності причинно-наслідкових 
зв'язків під впливом множини факторів, що виникають на різних рівнях управління (державному, регіональному, рівні ВНЗ), що дає змогу визначити можливі варіанти 
розвитку ситуації (системи), знаходження шляхів і механізмів впливу на ситуацію з метою досягнення бажаних результатів, уникнення небажаних наслідків і роз-
робки комплексу заходів впливу на ситуацію.
Ключові слова: освітня міграція, когнітивна модель, фактори, алгоритм, управлінські рішення, сценарій розвитку, іноземні студенти
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Ромашова Я. В. Когнитивные технологии как средство исследования  

и регулирования образовательной миграции в Украине
Целью статьи является совершенствование системы управления миграцион-
ными процессами на основе использования когнитивных технологий как нового 
средства исследования и регулирования образовательной миграции в Украине. 
Обоснована эффективность применения когнитивных технологий для по-
строения сценариев развития миграционных процессов в системе высшего 
образования. Построена когнитивная модель исследования и регулирования 
образовательной миграции в Украине с учетом всей совокупности причинно-
следственных связей под влиянием множества факторов, возникающих на 
различных уровнях управления (государственном, региональном, уровне вуза), 
что позволяет определить возможные варианты развития ситуации (систе-
мы), нахождения путей и механизмов влияния на ситуацию с целью достиже-
ния желаемых результатов, избегания нежелательных последствий и разра-
ботки комплекса мер воздействия на ситуацию.
Ключевые слова: образовательная миграция, когнитивная модель, факторы, ал-
горитм, управленческие решения, сценарий развития, иностранные студенты.
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Romashova Y. V. Cognitive technologies as means of study and regulation  

of educational migration in Ukraine
The goal of the article is improvement of the system of management of migration 
processes on the basis of use of cognitive technologies as a new means of study and 
regulation of educational migration in Ukraine. The article justifies efficiency of application 
of cognitive technologies for developing scenarios of development of migration processes 
in the system of higher education. It builds a cognitive model of study and regulation of 
educational migration in Ukraine with consideration of the whole totality of cause-effect 
relations under influence of many factors that appear at various levels of management 
(state, regional, organisational), which allows determination of possible variants of 
development of a situation (system), finding ways and mechanisms of influencing the 
situation with the aim of achieving desired results, avoiding undesirable consequences 
and development of a set of measures of influencing the situation.
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Сучасний етап цивілізаційного розвитку відбувається 
під впливом глобалізаційних тенденцій, невід’ємною 
складовою яких є міграція населення. Міграційні 

процеси створюють мозаїчну картину в системі розміщен
ня народонаселення по території Землі та здійснюють все 
більший вплив на всі сторони життя людей. Україна в цьо
му процесі займає місце в групі країнлідерів, де міграційна 
активність далеко перевершує середні значення. З усіх ви
дів міграції найбільш актуальними для України є трудова і 
освітня. Трудова міграція набула зараз поширеного масш
табу, оскільки рівень життя в різних країнах все більше 
диференціюється, а ринок праці знаходиться під впливом 
глобального перерозподілу занятості і заробітної плати. 
Освітня міграція розглядається як суттєвий позитив, вона 
генерує інтелектуальний капітал і приносить Україні сут
тєву частину доходу [4, 11]. Освітня міграція іноземців в 
Україну обумовлена, з одного боку, наявністю розвинутої 
системи освітніх закладів, а з іншого боку – вона підвищує 
престиж України серед інших країн світової освітньої сис
теми вищого рівня [14]. 

Проведений аналіз доводить, що на даний час Украї
на ще зберегла привабливість для іноземних студентів,  
є позитивна динаміка приросту іноземних студентів[13], але 
гостро стоїть завдання завдяки системі цільових заходів у сфе
рі якості освіти і якості життя в Україні зберегти та поліпши
ти цю ситуацію, удосконалити управління процесом міграції 
та підсилити економічний вплив вищої освіти на результати 
діяльності суб'єктів господарювання [12]. Дослідження дина
міки підтверджує, що Україна в останні роки збільшує приток 
іноземців на навчання, чим викликає потребу дослідження 
особливостей освітньої міграції та її впливу на соціально
економічне середовище національного простору.

Проблеми міграційних процесів є досить актуаль
ними, чим підтверджується значна кількість публікацій 
та досліджень за різними напрямами даної тематики. Так,  
у дослідження сутності міграції вагомий вклад внесли 
відомі вчені Г. Беккер, Б. Бенедікт, Й. Ліхман, Е. Хаммер,  
Д. Массей, Г. Хьюго, Л. Рибаковський, В. Іонцев, Т. За
йончковська, Т. Заславська, В. Мукомеля, налізу понять 
«міграція», «міграційний процес», «освітня міграція» при
святили свої праці О. Малиновська, М. Романюк, О. Хомра, 
соціальноекономічні аспекти міграції досліджували М. Де
нисенко, Е. Лібанова, В. Переведенцев, С. Сассен, М. Абелла, 
О. Позняк, О. Шиманська. Аспекти освітньої міграції в кон
тексті розвитку освітньої системи України досліджували: 
А. Гриненко, В. Журавський, М. Згуровський, А. Колесник, 
В. Куценко, Л. Курій,Л. Семів, А. Федосов, Г. Чуйко та інші. 
Але не зважаючи на досить значну кількість наукових до
сліджень міграційних процесів, у сучасній літературі приді
ляється недостатньо уваги проблемі регулювання освітніх 
міграційних потоків на різних рівнях, недостатньо висвіт
лені питання збалансованого управління на всіх рівнях іє
рархії, не досить повно розкриті фактори впливу на освітню 
міграцію економічного і соціальнополітичного характеру, 
а також обмеженість використання сучасного економіко
математичного інструментарію та аналітичних досліджень.

Тому в роботі пропонується удосконалення системи 
управління міграційними процесами на основі викорис
тання когнітивних технологій [9, 10] як новітнього засобу 
дослідження та регулювання освітньої міграції в Україні. 

Розглянемо основні особливості та переваги даного 
інструментарію. У сучасних умовах підвищення ролі окре
мих соціальноекономічних систем у загальнонаціональ

них і світогосподарських процесах, формуванні інформа
ційного суспільства та розвитку комп’ютерних технологій 
зростає науковопрактичний інтерес до засобів когнітив
ного моделювання. Його застосування дозволяє за допо
могою зручних програмних засобів в умовах недостатньої 
інформації проводити імітаційні експерименти, розробля
ти сценарії розвитку ситуації та швидко реагувати на змі
ни в економічній системі варіюванням певних параметрів 
побудованих моделей, що без сумніву значно підвищує 
ефективність вирішення задач з управління цими систе
мами [7]. Багатоспрямованість когнітивного моделювання 
та його багатоплановість у застосуванні посилює зацікав
леність вчених. Дослідженню соціальноекономічних про
цесів і явищ з використанням апарату когнітивного аналізу 
присвячено багато праць переважно російських вчених:  
А. А. Кулініча [5], В. І. Максимова [7, 8], С. В. Качаєва [6],  
Г. В. Горєлової, Е. Н. Захарової [3]. Когнітивне моделю
вання розвитку соціальноекономічної системи передба
чає здійснення ряду дій аналітичного характеру, а також 
розрахунковообчислювальних операцій відповідно до за
даного алгоритму (табл. 1), що включає декілька етапів до
слідження, згрупованих у три блоки процедур [1, 7, 8].

Когнітивний аналіз інформації і здійснення моделюван
ня розвитку об'єкта як такого в результаті дає змогу 
побудувати сценарій розвитку аналізованого об'єкта 

на найближчу перспективу. При цьому сценарій може моде
люватися за такими двома основними напрямами [6]:

1) сценарій некерованого розвитку об'єкта, тобто 
саморозвитку як такого – встановлення розвитку аналізо
ваного об'єкта без якоїнебудь дії чинників на процеси, що 
відбуваються [7];

2) сценарій керованого розвитку об'єкта, що розви
вається, за двома напрямами:

 розвиток аналізованого об'єкта при реалізації 
комплексу встановлених заходів, спрямованих на 
його стимулювання, досягнення кращих результа
тів – сценарій розвитку об'єкта за прямим завдан
ням: на основі впровадження заходів;

 розробка заходів, механізмів управління розвит
ком аналізованого об'єкта для досягнення раніше 
визначеної мети – сценарій розвитку об'єкта за 
зворотним завданням: на основі встановлення ці
лей [6].

Побудова сценарію розвитку об’єкта дослідження є 
можливою після проведення всіх процедур, пов’язаних з 
когнітивним аналізом інформації, зібраної суб’єктом дослі
дження, та когнітивним моделюванням. Сценарій розвитку 
системи складається відповідно до зазначеного алгоритму, 
починаючи з уведення позитивних імпульсів і закінчуючи 
аналізом отриманих даних когнітограми й внесенням від
повідних змін у початково накопичені когнітивні структу
ровані знання. Послідовність та етапність уведення від
повідних одиничних позитивних імпульсів залежить від 
самого суб’єкта дослідження, що, безумовно, позначається 
на кінцевих результатах дослідження та множинності сце
наріїв розвитку об’єкта [5].

Таким чином, сценарне моделювання полягає в розроб
ці декількох варіантів сценаріїв розвитку аналізованої систе
ми залежно від заданих цілей та завдань суб’єктом досліджен
ня щодо об’єкта, який забезпечує, з одного боку, множинність 
вибору варіантів розвитку, а з іншого – його оптимальність з 
урахуванням тих чи інших критеріїв дослідження.
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Проведений аналіз проблеми управління процесами 
освітньої міграції, дозволив виділити ряд особливостей, 
притаманних їм, а саме:

 взаємопов’язаність та різноманітність факторів, 
які впливають на розвиток освітньої міграції;

 відсутність достатнього обсягу кількісної інфор
мації щодо динаміки процесів, які відбуваються у 
системі, у зв’язку з чим виникає необхідність ви
користання як кількісної, так і якісної інформації 
для опису таких процесів;

 нестаціонарністю міграційних процесів, що усклад
нює побудову їх кількісних моделей.

За таких особливостей для аналізу освітніх міграцій
них процесів в Україні, їх агрегації на всіх рівнях управлін
ня для розробки ефективних управлінських рішень вико
ристовується когнітивний підхід, який дозволяє врахувати 
всю нечітку логіку розвитку процесів за умови впливу та 
взаємообумовленості дії взаємозалежних факторів. Відпо
відно до перелічених етапів когнітивного аналізу побуду
ємо когнітивну модель регулювання освітніх міграційних 
процесів, яка містить 4 послідовні етапи (рис. 1). Розгляне
мо етапи когнітивного моделювання економічного розви
тку більш детально.

Етап I. На першому кроці даного етапу необхідно 
визначити мету побудови когнітивної моделі. Когнітив
не моделювання сприяє кращому розумінню проблемної 
ситуації, якісному аналізу системи. Мета моделювання – 
формування та уточнення гіпотези про функціонування 
складної системи. 

Метою побудови когнітивної моделі регулювання 
освітніх міграційних процесів є розробка управлінських 
рішень щодо регулювання освітніх міграційних процесів 
в Україні, які будуть враховувати повних спектр факторів, 
причин та умов протікання даних процесів, на основі мате
матичного моделювання впливу факторів та прогнозуван
ня ефективності управлінських рішень.

Вихідною характеристикою досліджуваної у роботі 
системи управління освітньою міграцією та індикатором, 
що відображує основний результат регулюючих впливів 
є показник контингенту студентівіноземців, який позна
чимо через KSI. Відповідно до рівнів дослідження такий 
показник розглядатимемо на трьох рівнях: державному 
(KSID), регіональному (KSIR) і на рівні ВНЗ (KSIW). Відповід
но до визначених рівнів формується залежність вказаних 
показників:

 
;R W

W
KSI KSI

 
.D R RW

R R W
KSI KSI KSI  

Далі, на другому кроці, здійснюється дослідження 
ситуації згідно з поставленою метою: збір, систематизація, 
аналіз статистичної та якісної інформації щодо протікання 
освітніх міграційних процесів, впливу на них різноманітних 
факторів, визначення необхідних умов та обмежень для 
моделювання. На базі отриманої інформації (третій крок) 
формується множина основних факторів, що впливають на 
формування контингенту іноземних студентів у країні на 
різних рівнях (державному, регіональному, рівень ВНЗ).

Множину факторів державного впливу на форму
вання контингенту іноземних студентів позначимо через 
FD ∈{D1, D2, D3, ..., D10}, вона включає такі фактори: D1– 
географічне розташування країни; D2 – кліматичні умови, 
екологічна ситуація в країні; D3 – соціальна та політична 
безпека в країні; D4 – рівень і доступність системи охорони 
здоров’я в країні; D5 – рівень розвитку інфраструктури в 
країні; D6 – можливість (на законодавчому рівні) працев
лаштування під час навчання; D7 – доступність та інтегро
ваність освітньої системи в країні; D8 – підтримка інозем
них студентів (на державному рівні); D9 – вартість міграції;  
D10 – вартість проживання в країні.

Множину факторів регіонального впливу на форму
вання контингенту іноземних студентів позначимо через 
FR ∈{R1, R2, R3, ..., R8}, вона включає такі фактори: R1 – мова 
спілкування в регіоні; R2 – екологічна ситуація в регіоні;  

Таблиця 1

Алгоритм моделювання розвитку системи об’єкта за допомогою застосування когнітивних технологій

ПІДГоТоВЧиЙ ЕТАП. когнітивний аналіз інформації

Етап цільової 
установки

– встановлення основної мети та цілей подаль-
шого дослідження;  
– визначення об’єкта; 

– формування мети або дерева цілей;  
– вибір системи та іі підсистем;  
– визначення соціально–економічної системи,  
її процесів

оСНоВНиЙ ЕТАП. когнітивне моделювання

Перший етап 
дослідження

– аналіз факторів, що характеризують розвиток 
об’єкта на основі когнітивних структурованих 
знань;

– виявлення факторів, що характеризують розвиток 
об’єкта;  
– групування даних факторів за блоками: базисні фак-
тори, фактори-індикатори, фактори – важелі впливу

Другий етап 
дослідження

– визначення причинно–наслідкових зв’язків 
між факторами та сили їх впливу один на одного;  
– побудова когнітивної карти або ж знакового 
орієнтованого графу (G = (Y, A) у вигляді матриці 
суміжності, AG

– визначення позитивності впливу (збільшення/змен-
шення i-го фактора приведе до збільшення/зменшен-
ня j-го фактора – «1»);  
– визначення негативності (від’ємності впливу 
(збільшення/зменшення i-го фактора приведе до 
зменшення/збільшення j-го фактора – «0»)

РЕЗУЛЬТУЮЧиЙ ЕТАП. Побудова сценаріїв розвитку

Заключний етап 
дослідження

– проведення сценарного аналізу на основі 
встановлення імпульсних процесів у аналі-
зовану систему ( у матричному вигляді)

– поетапний аналіз змін системи на основі введення 
одиничних імпульсів у вершині матриці суміжності, AG;  
– виявлення основних факторів – важелів впливу;  
– побудова когнітограм, які відображають сценарний 
розвиток об’єкта

http://www.business-inform.net
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І. Визначення мети, причин, умов і факторів освітньої міграції

II. Визначення сили та характеру впливу факторів державного, регіонального рівнів
і рівня ВНЗ на формування контингенту студентів-іноземців

ІV. Сценарне моделювання регулювання освітніх міграційних процесів

1. Визначення мети та задач
дослідження ситуації (системи)

2. Зібрання, систематизація, аналіз статистичної та якісної
інформації про освітню міграцію, визначення умов та обмежень

3. Визначення основних факторів державного, регіонального рівнів та рівня ВНЗ,
що впливають на освітні міграційні процеси

4. Дослідження взаємозв’язку між факторами шляхом розгляду причинно-наслідкових ланцюгів 

ІІІ. Побудова функціонального графу ситуації

7. Побудова функціональних залежностей 
з використанням методів

математичного моделювання

8. Побудова якісних залежностей
з використанням нечітких множин

4.1. Експертне оцінювання значущості факторів 4.2. Експертне оцінювання впливу факторів

11. Прогнозування результатів альтернативних сценаріїв
регулювання освітньої міграції

11.1. Реалізація
сценаріїв
(стратегій

регулювання)

11.2. Оцінка
ефективності

стратегій
регулювання

11.3. Вибір
оптимальної

стратегії

9. Визначення цілі управління
(бажаних змін цільових факторів)

10. Розробка сценаріїв розвитку
ситуації при застосуванні різних

стратегій регулювання

V. Прийняття рішень щодо регулювання освітніх міграційних процесів: визначення
важелів регулювання, сили та напрямку їх дії, заходи запобігання негативним наслідкам

6. Побудова когнітивної карти у вигляді орієнтованого графу

5. Дослідження можливих позитивних (негативних) ефектів (наслідків) від притоку студентів-іноземців

5.1. Якісне визначення ефектів (наслідків) 5.2. Кількісна оцінка ефектів (наслідків)

Рис. 1. когнітивна модель регулювання освітніх міграційних процесів

R3 – соціальна безпека в регіоні; R4 – рівень розвитку сис
теми охорони здоров’я в регіоні для іноземців; R5 – рівень 
розвитку інфраструктури в регіоні; R6 – додаткові умови та 
переваги в регіоні для навчання іноземців; R7 – рівень ко
рупції правоохоронних органів в регіоні; R8 – вартість про
живання в регіоні. 

Отже, множину факторів рівня навчального закладу 
позначимо через FW ∈{W1, W2, W3, ..., W10}, до множини 
факторів, що впливають на освітню міграцію на рівні ви
щих навчальних закладів (ВНЗ), належать: W1 – престиж 
навчального закладу; W2 – якість навчання; W3 – мова 
навчання; W4 – доступність умов вступу для студентів
іноземців; W5 – можливість проживання у гуртожитку;  
W6 – додаткові переваги, що забезпечуються навчальним 

закладом; W7 – соціальне оточення; W8 – спадкоємність; 
W9 – вартість навчання; W10 – рівень корупції в навчаль
ному закладі.

Загальну множина факторів, що впливають на фор
мування контингенту іноземних студентів у країні, позна
чимо через ,F FD FR FW    тобто така множина по
винна охоплювати фактори впливу трьох рівнів – держав
ного, регіонального та рівня ВНЗ. 

Етап IІ. На четвертому кроці побудови моделі для 
розуміння та аналізу системи визначаються зв’язки між 
факторами, характер і сила впливу між ними. Аналіз таких 
зв’язків необхідний для розробки управлінських впливів 
на ситуацію. Для структуризації ситуації (системи) у когні
тивному аналізі фактори поділяють на групи, кожна з яких 
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характеризується своєю специфікою, а саме – своїми функ
ціями в моделі. 

Отже, на даному етапі проаналізуємо множину фак
торів, що впливають на формування контингенту 
іноземних студентів в країні ( ,F FD FR FW   ), 

яка охоплює фактори державного, регіонального впливу та 
рівня ВНЗ. Для виділення базових, надмірних, маловпливо
вих факторів, що слабко пов’язані з базисними, реалізуємо 
крок 4.1 побудови когнітивної моделі, для чого використає
мо методи експертного оцінювання. Таким чином, на дано
му етапі експертами якісно оцінений ступінь впливу кож
ного фактора на прийняття рішення студентівіноземців 
про вступ до певного вищого навчального закладу на основі 
методу аналізу ієрархій [2].

Реалізація кроку 4.2 запропонованого алгоритму по
будови когнітивної моделі передбачає здійснення кількіс
ної оцінки взаємного впливу факторів між собою. Сукуп
ність розглянутих факторів утворює умови проживання та 
навчання іноземних студентів, які можна поділити на три 
групи: соціальні (US), фінансові (UF) та освітні (UO), при
чому певні фактори можуть впливати на формування не 
однієї, а декількох груп умов одночасно. 

Соціальні умови можна виразити деяким інтеграль
ним (синтезуючим) показником, який залежить від певних 
факторів державного, регіонального рівнів та рівня ВНЗ: 

1 2 3 4 5 1 6 7

1 3 5 6 7 8

( , , , , ; , , ;
, , , , , ).

sUS f D D D D D R R R
W W W W W W


Аналогічно виразимо показник, що відображає фор
мування фінансових умов: 

4 5 6 8 9 10 6 7

4 5 6 9 10

( , , , , , , , ;

, , , , ),
fUF f D D D D D D R R

W W W W W



і показник формування освітніх умов: 

6 7 8 6 1 2 3 6 10( , , ; ; , , , , ),oUO f D D D R W W W W W

де fi – деяка функція, що враховує якісні та кількісні за
лежності між елементами множини факторів впливу на 
формування контингенту іноземних студентів на іту гру
пу умов. Сила впливу окремих факторів на умови оцінена 
експертами.

На п’ятому кроці моделювання здійснюється дослі
дження та оцінка можливих позитивних (або негативних) 
ефектів (чи наслідків) від притоку студентівіноземців. 
Проведене у роботі дослідження освітніх міграційних про
цесів дозволило визначити і якісно оцінити можливі ефек
ти та негативні насідки від притоку студентівіноземців 
для державного, регіонального рівня та навчального за
кладу. Перелічені ефекти та наслідки умовно можна класи
фікувати на чотири групи: соціальні, економічні, політичні 
та демографічні. Множина соціальних ефектів включає:  
SE = {E2, E6, E7, E8, E10, E11, E12}; множина економічних ефек
тів: EE = {E1, E4, E6, E9}; до політичних відноситься ефект 
виникнення етнічних конфліктів, непорозуміння: PE = {E3}; 
до демографічних відноситься фактор покращення демо
графічної ситуації в Україні: DE = {E5}.

Розглянуті ефекти можуть виникати на державному 
та регіональному рівнях, на рівні навчального закладу та 
безпосередньо відноситься до іноземного студента, причо
му один і той самий ефект може виникати не тільки на од
ному рівні, але одночасно на декількох. На макро та мезо 
рівнях виникають такі з ефектів: DRE = {E1, E2, E3, E4, E5, E6, 

E7, E8, E10, E11}; на рівні вищого навчального закладу вини
кають ефекти: WE = {E1, E2, E3, E4, E8, E9, E10, E11}; стосовно 
конкретного студента іноземця імовірні такі індивідуальні 
ефекти: ІЕ = {E2, E3, E6, E7, E8, E10, E12}. 

Ступінь значущості вказаних ефектів та наслідків 
для України в цілому та для ВНЗ визначений експертами 
за шкалою від 0 до 1, де E1 – надходження додаткових гро
шових коштів за рахунок ввезення іноземних заощаджень;  
E2 – обмін культурними цінностями та досвідом; E3 – ви
никнення етнічних конфліктів, непорозуміння; E4 – збіль
шення кількості робочих місць; E5 – покрашення демогра
фічної ситуації для України; E6 – поповнення населення 
працездатного віку, яке має спеціальність та кваліфікацію; 
E7 – виникнення конкуренції за високооплачувану роботу 
між корінним населенням i мігрантами; E8 – соціальне ото
чення (зміна національного складу населення для України); 
E9– додатковий обсяг роботи для ВНЗ у зв’язку з оформ
ленням документів, контролем i звітністю по студентах
іноземцях; E10 – престиж навчального закладу; E11 – розви
ток освітньої системи; E12 – спадкоємність.

Реалізація кроку 5.2 когнітивної моделі (див. рис. 1) 
передбачає кількісну оцінку можливих ефектів від зростан
ня контингенту іноземних студентів. При цьому необхідно 
враховувати класифікацію ефектів за рівнем виникнення, 
здійснену вище. Однак не всі з множини описаних наслід
ків міграційних освітніх процесів в Україні піддаються 
кількісній оцінці. 

Заключним кроком другого етапу є побудова когні
тивної моделі у вигляді орієнтованого графа. Опи
раючись на результати здійснення кроків 1 – 5, по

будуємо орієнтований граф – структурну схему причинно
наслідкових зв’язків елементів досліджуваної системи ре
гулювання освітніх міграційних процесів (рис. 2).

Отже, представлений граф характеризується вели
кою кількістю причиннонаслідкових зв’язків між елемен
тами, що відповідає результатам дослідження процесів 
освітньої міграції, отриманих на попередніх кроках побу
дови когнітивної моделі.

Етап ІІІ. Побудована когнітивна карта моделі регулю
вання освітніх міграційних процесів відображує лише факт 
наявності впливу факторів між собою, але в ній не відобра
жуються ні характер таких впливів, ні динаміка змін впливів 
залежно від зміни ситуації, ні часові зміни самих факторів.

Урахування цих обставин потребує побудови когні
тивної моделі. Тому на наступному кроці запропоновано
го алгоритму кожний зв’язок між факторами когнітивної 
карти розкривається відповідними залежностями, кож
на з яких може включати як кількісні, так і якісні змінні. 
При цьому кількісні змінні представляються у вигляді їх 
чисельних значень, а кожній якісній змінній ставиться у 
відповідність сукупність лінгвістичних змінних, що відо
бражують різні стани цієї якісної змінної. Тобто на цьому 
кроці когнітивна модель ситуації виглядає як функціональ
ний граф, кожна дуга якого є функціональною залежністю 
між відповідними факторами.

Для реалізації кроку 7 (див. рис. 1) методом прямо
го оцінювання побудуємо функціональні залежності для 
змінних, що відображують умови формування контин
генту студентівіноземців. Вплив факторів усіх рівнів на 
формування соціальних умов зображено на рисунку. При 
побудові математичної залежності для вираження зміни 
соціальних умов необхідно враховувати динаміку факторів 
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різного рівня, які впливають на ці умови, а також існуючі 
соціальні умови, що склалися на початок досліджуваного 
періоду. Опираючись на оцінки експертів, формування со
ціальних умов описується такою залежністю:

1 ,t t tUS US US 

5 3

2 4

1 1

6 7 1

5 6 7 8

0.3 0.4
0.05 0.05
0.2 0.6
0.05 0.6
0.5 0.7 0.7 0.6 .

t t t

t t

t t

t t t

t t t t

US D D
D D

D R
R R W

W W W W

     

    

    

     

       

У результаті розрахунку показник соціальних умов 
виражатиметься деякою інтегральною оцінкою, яка опису
ватиме рівень значущості соціальних умов при формуванні 
контингенту іноземних студентів. Аналогічно, опираючись 
на ті ж міркування, описуються інші залежності.

На кроці 8 для формування якісних залежностей між 
факторамипричинами та фактораминаслідками когнітив
ної моделі регулювання освітніх міграційних процесів про
понується використовувати алгоритм на основі теорії не
чітких множин [2].

Етап ІV. Сценарне моделювання регулювання освіт
ньої міграції.

Побудовані вище моделі служать базою для розроб
ки сценаріїв розвитку ситуації. Сценарне моделювання 
дозволить на базі когнітивної моделі визначити можливі 
варіанти розвитку ситуації, шляхи та механізми впливу на 
ситуацію з метою досягнення бажаних результатів, уник
нути небажаних наслідків, розробити комплекс заходів 
впливу на ситуацію. Кожний сценарій характеризується 
вихідними даними, управлінським впливом та отриманим 
результатом. Таким чином, розглядаються усі можливі ва
ріанти розвитку системи та обирається оптимальна стра
тегія управління для досягнення бажаних цілей.

Виділяють такі етапи сценарного аналізу [3, 6]:
1. Визначення цілі управління (бажаних змін цільо

вих факторів).
2. Розробка сценаріїв розвитку ситуації при застосу

ванні різних стратегій управління.
3. Реалізація сценаріїв, перевірка оптимальності розгля

дуваних стратегій управління, вибір оптимальної стратегії.
4. Розробка конкретнопрактичних рекомендацій ке  

 рівникам: визначення факторів управління, сили та напрям
яку управлінських впливів, передбачення імовірних кризо
вих ситуацій та ін.

Початковим сценарієм є саморозвиток ситуації, тоб
то вектор управлінських впливів нульовий. Якщо у резуль

Рис. 2. когнітивна карта моделі регулювання освітніх міграційних процесів
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таті саморозвитку ситуації досягаються поставлені цілі, то 
даний сценарій є базовим для побудови сценаріїв, що моде
люють впливи на ситуацію змін зовнішнього середовища. 
У іншому випадку розглядаються сценарії, що моделюють 
цілеспрямований розвиток ситуації (досягнення цілей у ре
зультаті застосування тих чи інших управлінських заходів).

Моделювання сценаріїв регулювання освітньої мі
грації здійснюватимемо за трьома напрямками:

1. Прогноз розвитку ситуації за відсутності впливу 
на неї (саморозвиток ситуації).

2. Прогноз розвитку ситуації з обраним вектором 
управлінських впливів (пряма задача).

3. Визначення комплексу заходів для досягнення ба
жаних змін стану ситуації (обернена задача).

Моделювання чисельності студентівіноземців 
здійснюється при відомих значеннях для най
більш впливових зовнішніх і внутрішніх факто

рів формування контингенту іноземних студентів та пев
них стратегіях регулювання розглядуваних процесів на усіх 
рівнях, що відповідають оптимістичному, реалістичному та 
песимістичному сценарію.

Песимістичний сценарій формується за умов ком
бінації найнижчих значень для факторівстимуляторів, 
найвищих значень для факторівдестимуляторів і вектора 
управлінських впливів, який можна умовно назвати стра
тегією «Поточного регулювання за відхиленнями». Для 
цього сценарію характерна пасивна поведінка навчального 
закладу щодо залучення іноземних студентів. Регулювання 
здійснюється загалом на рівні навчального закладу, обме
жується розробкою поточних планів та реагуванням на си
туацію, що вже склалася. 

Реалістичний сценарій формується, виходячи з ком
бінації середніх значень факторів різних рівнів, або ком
бінацій найкращих значень факторівдестимуляторів та 
найгірших значень факторівстимуляторів. З точки зору 
управлінських впливів для реалістичного сценарію харак
терна стратегія управління «від досягнутого», з елемента
ми передбачення майбутнього. Для цього сценарію харак
терне застосування елементів аналізу та контролю факто
рів освітніх міграційних процесів, що виникають назовні та 
в навчальному закладі. Планування контингенту іноземних 
студентів здійснюється, опираючись на екстраполяційне 
передбачення майбутнього.

Також у рамках даного сценарію розглядаються ком
бінації найгірших значень факторівдестимуляторів та най
кращих значень факторівстимуляторів. У такому випадку 
стратегія регулювання освітніх міграційних процесів по
винна бути орієнтована на зовнішнє середовище, націлена 
на зменшення впливу загроз на формування контингенту 
студентівіноземців і використання шансів, що сприяють 
успіху у процесі залучення іноземних студентів.

Оптимістичний сценарій формується за умов комбі
нації найкращих значень для факторівстимуляторів, най
нижчих значень для факторівдестимуляторів і вектора 
управлінських впливів, спрямованих на забезпечення 
сприятливих умов для нарощення контингенту іноземних 
студентів на всіх рівнях управління, враховуючи майбутню 
ефективність регулюючих заходів.

На останньому етапі побудови когнітивної моделі 
регулювання освітніх міграційних процесів (етап V) здій
снюється вибір найбільш ефективних рішень та важелів 
регулювання умов формування контингенту іноземних 

студентів, визначається сила та напрямок їх дії, заходи за
побігання негативним наслідкам.

Отже, використання когнітивного підходу до мо
делювання міграційних освітніх процесів забез
печить підвищення ефективності результатів 

управління на всіх рівнях ієрархії, оскільки вдосконалена 
система регулювання міграційних потоків розроблена з 
урахуванням економічної ситуації країни, регіону та кон
кретного навчального закладу, що забезпечить проведення 
відповідної політики в досягненні поставлених цілей на 
основі математичного моделювання впливу факторів і про
гнозування ефективності рішень, що розробляються.       
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Тарасенко Ю. В. Аналіз здатності домогосподарств здійснювати фінансування вищої освіти

У статті проаналізовано можливості фінансування вищої освіти домогосподарствами, на прикладі домогосподарств України та Росії доведено бажання та 
здатність домогосподарств фінансувати вищу освіту. Аналіз такої здатності домогосподарств розкриває як можливості для розвитку системи освіти, так і 
можливості для подолання проблем у структурі своїх фінансів. У результаті аналізу визначено проблеми, які потребують вирішення для налагодження сталого 
фінансування. Однією з основних проблем виступає незбалансованість видатків домогосподарств. Структура цих видатків, яка є індивідуальною для кожної краї-
ни, повинна враховуватись при визначенні вартості освіти, оскільки фінанси домогосподарств стають одним із пріоритетних джерел фінансування вищої освіти. 
Виходячи з цього визначено формулу вартості освіти, яка повинна враховуватись при її встановленні і включає у себе можливості домогосподарств. Визначено 
модель, за допомогою якої можна оцінити якість фінансування вищої освіти при поєднанні різних джерел фінансування.
Ключові слова: фінансування, вища освіта, фінанси домогосподарств, сукупні витрати домогосподарств/
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Тарасенко Ю. В. Анализ способности домохозяйств осуществлять  

финансирование высшего образования
В статье проанализированы возможности финансирования высшего образо-
вания домохозяйствами, на примере домохозяйств Украины и России доказано 
желание и способность домохозяйств финансировать высшее образование. 
Анализ такой способности домохозяйств раскрывает как возможности для 
развития системы образования, так и возможности для преодоления проблем 
в структуре своих финансов. В результате анализа определены проблемы, 
требующие решения для налаживания устойчивого финансирования. Одной из 
основных проблем выступает несбалансированность расходов домохозяйств. 
Структура этих расходов, которая является индивидуальной для каждой 
страны, должна учитываться при определении стоимости образования, по-
скольку финансы домохозяйств становятся одним из приоритетных источни-
ков финансирования высшего образования. Исходя из этого определена форму-
ла стоимости образования, которая должна учитываться при ее установке и 
включает в себя возможности домохозяйств. Определена модель, с помощью 
которой можно оценить качество финансирования высшего образования при 
сочетании различных источников финансирования.
Ключевые слова: финансирование, высшее образование, финансы домохо-
зяйств, совокупные расходы домохозяйств.
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Tarasenko Y. V. Analysis of Capability of Households to Finance Higher 

Education
The article analyses possibilities of financing higher education by house-
holds, it proves, using example of households of Ukraine and Russia, wish 
and capability of households to finance higher education. Analysis of such 
a capability of households reveals both possibilities for development of the 
education system and possibilities of overcoming problems in the structure of 
own finances. In the result of the analysis, the article identifies problems that 
require solution for adjustment of stable financing. One of the main problems 
is imbalance of household expenditures. The structure of these expenditures, 
which is individual for each country, should be taken into account when iden-
tifying cost of education, since household finances become one of the prior-
ity sources of financing higher education. Due to this, the article identifies a 
formula of the cost of education, which should be taken into account when it 
is established and which includes household capabilities. The article identifies 
a model, with the help of which it is possible to assess the quality of financing 
higher education when combining various sources of financing.
Key words: financing, higher education, household finance, household ag-
gregate expenditures.
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