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СЦД-Україна працює в Україні з 2006 року в якості члена Світової системи даних 
Міжнародної наукової ради. СЦД-Україна спеціалізується на проведенні міждисциплінарних 
досліджень складних систем різної природи. Діяльність СЦД-Україна охоплює збирання і зберігання 
даних для проведення досліджень в галузі сталого розвитку, підтримку прийняття рішень для 
розв’язання довгострокових проблем розвитку суспільства у контексті сталості, інформаційну 
підтримку оцінювання перспектив і реалізації концепції сталого розвитку в галузі вищої освіти, 
бізнесу і політики. 
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WDC-Ukraine has been operating in Ukraine since 2006 as a member of the World Data System of 
the International Science Council. WDC-Ukraine specializes in conducting interdisciplinary studies of 
complex systems of various nature. The activities of WDC-Ukraine cover the collection and storage of data 
for research in the field of sustainable development, decision support for solving long-term problems of 
society in the context of sustainability, information support for assessing prospects and implementing 
the concept of sustainable development in higher education, business and politics. 
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МЦД-Украина работает в Украине с 2006 года в качестве члена Всемирной системы данных 
Международного научного совета. МЦД-Украина специализируется на проведении 
междисциплинарных исследований сложных систем различной природы. Деятельность МЦД-
Украина охватывает сбор и хранение данных для проведения исследований в области устойчивого 
развития, поддержку принятия решений для решения долгосрочных проблем развития общества в 
контексте устойчивости, информационную поддержку оценки перспектив и реализации концепции 
устойчивого развития в области высшего образования, бизнеса и политики. 
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Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку (СЦД-Україна) 
працює в Україні з 2006 року як Навчально-науковий комплекс в структурі НТУУ 
«КПІ ім. Ігоря Сікорського», входить до складу Світової системи даних (ССД) [1] 
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Міжнародної наукової ради (МНР) [2] та об’єднує фахівців різних сфер 
компетентностей для організації та проведення міждисциплінарних досліджень, 
просвітницької діяльності, спрямованих на подолання глобальних проблем людства; 
розвитку єдиного інформаційного простору з метою ефективного управління даними, 
важливими для задач науки, освіти, техніки та прийняття рішень[3]. 

Діяльність СЦД-Україна охоплює підтримку прийняття рішень для вирішення 
довгострокових проблем розвитку суспільства у контексті економо-соціо-екологічної 
сталості; інформаційну підтримку оцінювання перспектив і реалізації концепції 
сталого розвитку в галузі вищої освіти, бізнесу і політики. 

Центр у своєму складі має такі навчально-наукові підрозділи [4]: 
 Центр суперкомп’ютерних обчислень; 
 Ситуаційний центр; 
 Лабораторія комп'ютерного моделювання та інтелектуального аналізу даних;  
 Лабораторія географічних інформаційних систем; 
 Лабораторія економетрики та прогнозування; 
 Лабораторія аналізу великих даних в кіберфізичних системах; 
 Лабораторія системного аналізу фінансових ринків; 
 Лабораторія моніторингу екологічної сталості; 
 Лабораторія світової економіки, регіональних досліджень та мікроекономіки; 
 Лабораторія космічних даних. 

Зокрема, діяльність Спільної навчально-наукової лабораторії світової 
економіки, регіональних досліджень та мікроекономіки подвійного підпорядкування 
СЦД-Україна та кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського охоплює 
проведення навчальної та наукової роботи для вирішення актуальних наукових 
завдань щодо дослідження функціонування національної економіки в умовах 
інтеграційних процесів на світовому та регіональному рівнях. Фахівці Лабораторії, 
які є також консультантами у державних органах, здійснюють теоретичні 
дослідження, формують методики, проводять моделювання у сферах міжнародної та 
регіональної економіки, сталого розвитку, дослідження закономірностей 
функціонування економічних систем на макро-, мезо- та мікрорівнях. Особлива увага 
приділяється розробленню і вдосконаленню моделей оцінювання процесів 
функціонування національної економіки в умовах взаємодії з економіками інших 
країн, зокрема з врахуванням положень сталого розвитку та в умовах Індустрії 4.0. 
Наукові здобутки використовуються для викладання, значну кількість результатів 
відображено у підручниках, навчальних посібниках, в іншому навчально-методичну 
забезпеченні.  

Діяльність спільної навчально-наукової лабораторії системного аналізу 
фінансових ринків подвійного підпорядкування СЦД-Україна та кафедри 
менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського зосереджено на проведенні навчальної, 
наукової та інноваційної діяльності для вирішення актуальних наукових проблем 
щодо розробки нових інструментів, методів та систем підтримки прийняття рішень на 
світових фінансових, фондових ринках та ринках криптовалют. Серед завдань 
лабораторії створення і ведення баз даних для виявлення закономірностей для 
побудови систем підтримки прийняття рішень в розрізі світових фінансових ринків, 
розроблення та вдосконалення методів і моделей оцінювання та прогнозування 
динаміки процесів ціноутворення з метою інформаційно-аналітичної підтримки 
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прийняття рішень. Лабораторія активно працює в напрямку пошуку та залучення 
іноземних науковців та практиків, що є фахівцями фінансових ринків, з метою 
створення та реалізації міжнародних проектів. 

Спільна навчально-наукова лабораторія моніторингу екологічної сталості 
подвійного підпорядкування СЦД-Україна та кафедри кібернетики хіміко-
технологічних процесів КПІ ім. Ігоря Сікорського забезпечує вирішення актуальних 
наукових задач щодо оцінювання екологічної сталості та безпеки різномасштабних 
об’єктів, процесів, систем і територіальних утворень задля ефективного ухвалення 
рішень та керування. До напрямків діяльності Лабораторії належать оцінювання 
екологічного складника процесів сталого розвитку в глобальному та національному 
контекстах, створення і ведення банків даних у сфері екологічної компоненти 
різнорівневих процесів сталого розвитку суспільства, розроблення та вдосконалення 
методів і моделей оцінювання та прогнозування екологічної сталості об’єктів, 
процесів і систем, зокрема, розроблення теоретичних основ оцінювання екологічного 
техногенного ризику об’єктів і систем на всіх етапах життєвого циклу для 
ефективного ухвалення рішень та керування, проведення індексного оцінювання 
рівня екологічної безпеки промислових об’єктів, зокрема проектованих, із 
визначенням ризиків змін стану складових довкілля, оцінювання впливу життєвого 
циклу продукційних та техногенних об’єктів і систем на навколишнє природне 
середовище і людину.  

Передусім роботу Центру сфокусовано на забезпеченні повного циклу обробки 
даних (збирання, контроль якості, зберігання, аналіз та інтерпретація) та наданні 
доступу до них науковому співтовариству через глобальні інформаційні ресурси. Для 
чого створена та підтримується відповідна інфраструктура апаратних і програмних 
засобів, що охоплює мережі передачі даних URAN, GEANT2; середовище 
розподілених обчислень NGI, у тому числі власний обчислювальний кластер WDC-
Ukraine 7TFps (http://hpcc.kpi.ua); системи зберігання даних, сервери обробки і 
аналізу даних. Для зберігання даних використовуються реляційні (Oracle, 
PostgreSQL), графові (OrientDB), NoSQL документо-орієнтовані (MongoDB, Berkeley 
DB), Bigtable-подібні (Apache Cassandra) та інші СУБД. Для проведення аналізу 
даних застосовуються як широко відомі методи Data Mining, Machine Learning, так і 
їх модифікації, розроблені фахівцями Центру [5]. Обробка та аналіз даних великих 
обсягів здійснюються з використанням технологій і засобів середовища Hadoop, мов 
R, JS, Java і Python. Окремі набори даних та їх інтерпретацію розміщено у відкритому 
доступі на ресурсах СЦД-Україна [4, 6, 7]. 

Одним із основних напрямків роботи СЦД-Україна є розробка моделей, 
методів та інструментів для оцінки стану і моделювання поведінки складних систем 
різної природи з метою оптимізації їх функціонування, забезпечення процесу 
прийняття рішень тощо. В області моделювання соціально-економічних систем 
колективом Центру розроблено підходи і методи для оцінки стану і прогнозування 
поведінки таких систем, на основі яких розраховується ряд комплексних індексів: 
індекс сталого розвитку, індекси якості та безпеки життя людей, ступінь гармонізації, 
Індекс k-суспільства та ін. [8]. Наприклад, використання програмно-цільового підходу 
дало змогу кількісно визначити, на скільки близька система до мети свого 
функціонування, виявити показники, що вимагають впливу в першу чергу, 
побудувати відповідні прогнози. Продовженням робіт в цьому напрямку стало 
проведення Форсайту економіки України в середньостроковій і довгостроковій 
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перспективі [9]. У рамках цього дослідження створено підхід, який об'єднує групи 
методів обробки даних, експертних методів та їх модифікацій для визначення 
можливих сценаріїв поведінки складних соціо-економічних систем. Використання 
такого підходу дало змогу побудувати сценарії розвитку економіки України.  

Застосування розроблених методик можливо не тільки до таких макрооб'єктів, 
як країни і їх економіки, а й до окремих підприємств, муніципалітетів, регіонів тощо. 
Також фахівці СЦД-Україна успішно проводять дослідження в області вивчення 
моделей фізичних процесів, які описуються диференціальними рівняннями і 
системами рівнянь різних видів, результати такихробіт охоплюють розв’язання таких 
моделей, опис поведінки, постановку та розв’язання задач оптимального управління 
тощо [10]. До окремого напрямку можна віднести розробку, оптимізацію і адаптацію 
методів аналізу просторових даних. Наприклад, в рамках виконуваних проектів було 
вивчено проблеми критичної інфраструктури окремих регіонів України, розроблено 
та реалізовано сервіси аналізу даних ДЗЗ для агропромислового сектора, створено 
атлас сталого розвитку територій тощо [11]. 

СЦД-Україна здійснює методичний та практичний супровід навчальних 
програм, розроблених колективом Центра, серед яких об’єднана навчальна програма 
підготовки магістрів та кандидатів наук (докторів філософії): «Сталий розвиток та 
державне управління: глобальний та регіональний контексти», програма підготовки 
магістрів з обробки даних для прийняття рішень, програма підвищення кваліфікації у 
сфері застосування геоінформаційних систем. Також Центр забезпечує і супроводжує 
в КПІ ім. Ігоря Сікорського загальноуніверситетські дисципліни з проблем сталого 
розвитку для студентів магістерського освітнього ступеню навчання.  

СЦД-Україна також активно працює в напрямку розвитку національної 
інфраструктури просторових даних, розширення спектру електронних послуг та 
відкритих державних даних, розвитку та впровадження концепції е-урядування в 
Україні. 
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