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Some innovation – oriented approaches to improve the effectiveness of training in the 
context of sustainable development are analysed. The direction of transformation training in as-
pects of interaction "education – labour market" that enhance the innovative potential of higher 
education in the context of sustainable development by establishing a close relationship betwe-
en the needs of potential employers and system training are described. The most important con-
dition of education for sustainable development is determined to be the greening of higher edu-
cation, the purpose of which is the preparation of environmentally responsible multidiscipli-
nary, decision-makers in the course of business in any industry to meet the requirements of the 
ecological imperative. 

Key words: sustainable development, innovative potential, marketing of educational ser-
vices, training of experts, development of region. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНТРОПІЇ ШЕННОНА 

Розглянуто особливості визначення системних характеристик компетенцій під час 
реалізації освітнього проекту підготовки фахівців з інформаційної безпеки (ІБ). Здійсне-
но формалізацію процесу побудови моделі компетенції як освітньої системи, у якій ви-
користано ентропію Шеннона для отримання кількісних характеристик ступеня ціліс-
ності компетенції та ступеня значущості дисциплін у процесі формування компетенції. 
З'ясовано, що цілісність переліку значущих дисциплін показує наскільки ці дисципліни 
беруть участь у процесі формування компетенції під час реалізації освітнього проекту, а 
ступінь значущості дисциплін показує ефективність використання кожної дисципліни у 
процесі формування компетенції. 

Ключові слова: освітній проект, інформаційна система, інформаційна безпека, ен-
тропія, інформаційний аналіз. 

Вступ. Сучасний етап розвитку суспільства в Україні та світі характери-
зується невпинним розвитком ІТ-технологій, що представляють собою сукуп-
ність інформаційних ресурсів, АСУ, користувачів, що створюють, поширюють 
та користуються цінною інформацією. 

На сьогодні інформаційна галузь є незамінною складовою життя суспіль-
ства, яка активно впливає на політичну, економічну, оборонну та інші складові 
національної безпеки України. Сучасні ІТ-технології надають нові можливості з 
оброблення, зберігання та передачі цінної інформації, а також підвищують рі-
вень її доступності для звичайних користувачів. Однак нові можливості поро-
джують нові загрози, тому ІТ-технології можуть бути не тільки корисними, але й 
небезпечними для інформаційних систем та мереж. 

Традиційно проблему безпеки інформації асоціюють з кібератаками і ві-
русними програмами. Однак, провівши аналіз джерел загроз і небезпек, що були 
реалізовані в структурних підрозділах рятувальної служби, основна частка вито-
ків інформації припадає саме на некваліфіковані дії персоналу відділів технічно-
го захисту інформації [7]. Таким чином, сьогодні є актуальною проблема форму-
вання відповідної системи (узгоджених систем) підготовки зазначених категорій 
фахівців із використанням проектно-орієнтованого підходу [6], який актуалізує 
управління на основі якості. 
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Мета роботи: розглянути основні складові якості продукту освітнього 
проекту підготовки фахівців з ІБ на основі компетентнісного підходу та визначи-
ти їх системні характеристики. 

Викладення основного матеріалу. Освітній проект вважається успіш-
ним, якщо завершений у передбачений термін, відповідає встановленим вимогам 
щодо обсягів і якості його виконання, а вартість реалізації проекту не перевищує 
запланованої у бюджеті. 

Якість – один із найважливіших параметрів освітнього проекту поряд із 
часом, вартістю і ресурсами і визначається задоволеністю представників різних 
соціальних груп, які взаємодіють у проектному освітньому середовищі (про-
вайдерів, споживачів і замовників), і може розумітися ними як: 

● результат – характеристика індивідуальних освітніх досягнень охочого до нав-
чання, які відповідають певному рівню його загального і/або професійного роз-
витку; 

● процес – цілеспрямовані дії щодо формування відповідних компетенцій в інтере-
сах особи, суспільства і держави, які супроводжуються констатацією досягнень 
охочого до навчання певного освітнього рівня. 
Для забезпечення якості продукту освітніх проектів особливого значення 

набуває група процесів моніторингу та управління. Дослідження освітніх проек-
тів у рамках загального управління не дає змоги в межах зазначеної групи про-
цесів врахувати їх унікальність, яку зумовлено специфікою продукту проекту і 
сукупністю його замовників. Окрім цього, стану продукту проекту, його навко-
лишньому середовищу, вимогам замовників властива динамічна складність, що 
потребує застосування специфічних інструментів реалізації моніторингу та уп-
равління якістю. 

Оскільки основними складовими якості продукту освітнього проекту є 
компетенції, доцільно процес її формування розглядати як ієрархічну систему. 
Будь-які системи, з яких би елементів вони не складалися і що б не було їхньою 
кінцевою метою, по суті, є системами передачі та оброблення інформації [2, 5]. 
Тому процес формування компетенцій – це система передачі та оброблення ін-
формації. Зв'язки між елементами системи, тобто дисциплінами, варто розуміти 
як інформаційні зв'язки, які призначені для передачі інформації. Тому до ос-
вітньої системи формування компетенцій можуть застосовуватися методи інфор-
маційного аналізу мереж [2, 8]. 

Представлення компетенції у вигляді графа дає змогу ввести такі систем-
ні характеристики, як цілісність б б{ , 1, }iD d i m= =ɶ  – оцінка впливу множини дис-

циплін на її формування та ступінь значущості к к{ , 1, }jD d j n= =ɶ  – оцінка впливу 
кожної дисципліни на процес формування компетенції під час реалізації ос-
вітнього проекту [1, 3]. 

Тут доцільно ввести шкалу, яка враховує ступінь впливу дисциплін на 
компетенцію на основі ентропійного підходу. Під ентропією Шеннона розу-
міється ступінь можливості управління процесом формуванням компетенції з 
урахуванням ступеню впливу дисциплін – величин, значення яких знаходяться в 
проміжку від 0 до 1. Для визначення взаємної ентропії освітньої системи потріб-
но виконати такі основні дії: 
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де: { }{ }, 1,, 1,i iij jP P p i nk== = =ɶɶ ɶ  – ймовірність впливу j-го залежного елемента сис-

теми на і-й незалежний елемент; { , 1, }iK k i n= =ɶ  – кількість і-х незалежних еле-
ментів системи, від яких залежить j-й елемент; n – кількість незалежних елемен-
тів системи. 

Взаємна ентропія впливу елементів освітньої системи (дисциплін) на про-
цес формування компетенцій визначається за формулою 0взH H H= − , де 

0 i
i n
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∈

= ∑ , сума ентропій усіх залежних елементів освітньої системи формуван-

ня компетенцій. Тоді розрахунок ентропії всієї освітньої системи загалом вира-
жатиметься 
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Для оцінювання ступеня цілісності освітньої системи використано від-
носну оцінку 0/взH Hα = , яка показує наскільки всі дисципліни набору беруть 
участь у процесі формування компетенцій в освітньому проекті. Очевидно 
0 1α≤ ≤ , причому чим ближче значення α  до 1, тим більше весь набір дисциплін 
формує компетенцію. 

Визначення ступеня значущості кожної дисципліни під час формування 
компетенцій в освітній системі загалом можна оцінити в наведений нижче спо-

сіб. Нехай { }{ , 1, }, 1,i ijH H h j n i m= = = =ɶɶ ɶ  – ентропія і-ї дисципліни, яка може пере-

бувати в одному з двох станів – дисципліна впливає або не впливає на j-ту ком-
петенцію. Нехай pij – ймовірність впливу (не впливу) i-ї дисципліни на j-ту ком-
петенцію. Тоді величина 
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є середньою ентропією освітньої системи за умови, що стан дисципліни різний. 
Різницю { }, 1,срср d

iiH H H H i m= = − =ɶ  розглянуто як середній ступінь впливу i-ї 

дисципліни на формування компетенції загалом. 
Для оцінювання ступеня значущості i-ї дисципліни для освітньої системи 

формування компетенцій під час реалізації проекту підготовки фахівців з ІБ ви-
користовується такий показник 
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У цьому виразі: якщо 0d
iβ = , то компетенція не залежить від i-ї дисципліни; як-

що 1d
iβ = , то дисципліна жорстко прив'язана до компетенції. Чим ближче зна-

чення d
iβ  до одиниці, тим більший вплив виявляє дисципліна на процес форму-

вання компетенції. 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11 

6. Освітянські проблеми вищої школи 407 

Отже, шляхом застосування інформаційного підходу отримано значу-
щість впливу всіх дисциплін, які брали участь у процесі формування компетен-
цій в освітньому проекті. Оскільки кінцевою метою дослідження є оцінювання 
рівня сформованих компетенцій в освітніх проектах підготовки фахівців з ІБ, 
при цьому характеристика ступеня значущості також бере участь у розрахунках 
оцінки компетенції, то для зіставлення отриманих значень показників потрібно 
нормувати отримані значення d

iβ  за формулою 
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де m – кількість дисциплін, що формують компетенцію під час реалізації ос-
вітнього проекту. На основі даних статистичного експерименту введено лінгвіс-
тичний класифікатор, що формує порогові значення α  і β , а також дає змогу 
трактувати компетенцію як "цілісна", а дисципліну як "значуща". 

Спочатку було визначено ступінь повноти складу дисциплін, що форму-
ють компетенцію, сформовано перелік "значущих" дисциплін, визначено ступінь 
їх впливу на компетенцію під час реалізації освітнього проекту. 

Потім було побудовано узагальнений критерій на основі адитивного пе-
ретворення; проведено оцінювання характеристик рівня формування компетен-
ції на поточний момент реалізації проекту. 

Вибір узагальненого критерію зумовлений множиною дисциплін, які форму-
ють компетенцію, внаслідок чого її сформованість студентом знаходиться залежно 
від балу ЄКТС, набраного ним із дисципліни, і від вагомості впливу дисципліни. 

Внесок j-ї дисципліни ( к

jd ) в компетенцію визначається за формулою 

 { }к к , 1,d d d d
j j jB b b j nµ= = ⋅ =ɶ ,  (6) 

де: d
jb  – усереднений бал, набраний студентом після вивчення j-ї дисципліни; 

d
jµ  – ваговий коефіцієнт впливу j-ї дисципліни на компетенцію. 

Відповідно максимально та мінімально можливий внесок дисципліни в 
процес формування компетенції розраховується за такими формулами: 

 { }к кmax max, 1,d d d d
j jB b b j nµ= = ⋅ =ɶ ;  (7) 

 { }к кmin min, 1,d d d d
j jB b b j nµ= = ⋅ =ɶ .  (8) 

Тоді максимальна, мінімальна та поточна нагромаджувальна оцінка ком-
петенції на сьогодні розраховується за формулами: 
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Нагромаджений максимальний і мінімальний внесок у компетенцію під 
час вивчення дисциплін сьогодні, а також її втрати щодо максимального її рівня 
розраховується за допомогою таких виразів: 
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Системні характеристики моделі компетенції дають змогу визначити сту-
пінь участі кожної дисципліни у процесі формування освітньої системи загалом і 
отримати вагові коефіцієнти впливу кожної дисципліни на компетенцію. Розроб-
лена процедура оцінювання рівня сформованості компетенції потрібна для по-
дальшого моніторингу компетенції, що є важливим елементом системи підтрим-
ки прийняття рішень під час організації процесу реалізації освітнього проекту 
підготовки фахівців з ІБ. 

Висновки. Наведено методику формалізації процесу формування компе-
тенцій як освітньої системи, елементами якої є дисципліна, яка бере участь в 
процесі реалізації освітнього проекту підготовки кваліфікованих фахівців з ІБ. 
Така системна характеристика компетенції, як цілісність переліку значущих дис-
циплін, показує наскільки цей перелік дисциплін бере участь у процесі форму-
вання компетенцій під час реалізації освітнього проекту, а ступінь значущості 
дисциплін, які формують компетенцію, показує ефективність використання кож-
ної дисципліни у процесі формування компетенції. 
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Сташевский З.П., Грыцюк Ю.И. Управление качеством продукта об-
разовательного проекта с использованием энтропии Шеннона 

Рассмотрены особенности определения системных характеристик компетенций 
при реализации образовательного проекта подготовки специалистов по информацион-
ной безопасности (ИБ). Проведена формализация процесса построения модели компе-
тенции как образовательной системы, в которой использована энтропия Шеннона для 
получения количественных характеристик степени целостности компетенции и степени 
значимости дисциплин в процессе формирования компетенции. Определено, что целос-
тность перечня значимых дисциплин показывает насколько эти дисциплины участвуют в 
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процессе формирования компетенции при реализации образовательного проекта, а сте-
пень значимости дисциплин показывает эффективность использования каждого предме-
та в процессе формирования компетенции. 

Ключевые слова: образовательный проект, информационная система, информаци-
онная безопасность, энтропия, информационный анализ. 

Stashevsky Z.P., Grytsyuk Yu.I.  Quality Product Management of Educati-
onal Projects using Shannon's Entropy 

Some features of the definition of system characteristics competencies in impletion of the 
educational project of training in information security (IS) are studied. The formation process 
of constructing a model of competence as the educational system, which used Shannon's 
entropy for quantitative characteristics degree of integrity and competence level of significance 
disciplines in the process of competence, is performed. The integrity of the list of important 
subjects is found to show how these disciplines are involved in the competence formation in 
implementing educational project, and the degree of importance of discipline in candidates 
shows efficiency of each discipline in the process of competence. 

Key words: educational project, information system, information security, entropy, infor-
mation analysis. 
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СУТЬ ТА ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

Досліджено суть та основні компоненти інтелектуального капіталу. Зазначено, що, 
незважаючи на значну кількість праць, які стосуються проблематики інтелектуального 
капіталу, сьогодні відсутнє єдине трактування цього поняття. Інтелектуальний капітал є 
складною економічною категорією, яка має свої специфічні властивості, складну струк-
туру та відіграє важливу роль у примноженні прибутків фірми, в економічному зростан-
ні та підвищенні добробуту населення. 

Систематизувавши та узагальнивши існуючі підходи, зазначено, що доцільним є 
поділ інтелектуального капіталу на три основні складові: людський капітал, організа-
ційний, клієнтський. Відзначено, що людський, організаційний та клієнтський капітал 
тісно взаємопов'язані один з одним, тому недоцільним є інвестування тільки в одну 
якусь складову частину інтелектуального капіталу, оскільки це системне, збірне поняття. 
І тільки розвиток усіх зазначених складових елементів забезпечить примноження інте-
лектуального капіталу організації та країни загалом. 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, організаційний капі-
тал, клієнтський капітал, інтелектуальна власність, інтелектуальний потенціал. 

Постановка проблеми. Конкурентоспроможність економіки країни на-
самперед визначається ефективністю використання нематеріальних ресурсів, які 
пов'язані з працею людини. Також актуальними є питання оптимального вико-
ристання людських ресурсів, адже можливості розвитку людини є надзвичайно 
вагомими. На сучасному етапі підвищується значення освіти, науки, поси-
люється роль інтелектуальної діяльності в усіх сферах виробництва. У складі на-
ціонального багатства домінування інтелектуального капіталу, а особливо 
людського капіталу, стає очевидним. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Питання, що стосуються суті 
та основних компонентів інтелектуального капіталу, розглянуто у працях таких 
вчених, як: Г.С. Беккер [1], Т.В. Бауліна [2], Т.М. Банасько [3], О. Бутнік-Сі-
                                                           
 
1 Наук. керівник: проф. Б.В. Кульчицький, д-р екон. наук. 


