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Анотацiя
В данiй статтi розглянута математична модель бiполярного вибору, яку запропонував В. О. Лефевр. На основi цiєї
моделi розглянута задача, пов’язана з оцiнювальною дiяльнiстю.
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Вступ

Пiд час побудови моделей в психологiї, фiзiоло-
гiї, соцiологiї, фiзико-математичнiй, вiйськовiй та
полiтичнiй галузi необхiдно звертати увагу, що до
їх складу входять не тiльки матерiальнi об’єкти та
явища природи. Окрiм фiзичного аспекту, необхi-
дно враховувати i суб’єктивний, що пов’язаний iз
людським фактором. Як наслiдок, великого значе-
ння набули засоби iнформацiйного та рефлексивно-
го керування. Людина в складi таких систем – це
суб’єкт, що володiє совiстю. Вважається, що саме
вона керує людськими дiями. В роботах вiдомого
росiйсько-американського психолога та математика
Володимира Лефевра [1] совiсть розумiється як авто-
номний процесор, що є у кожної людини та регулює
її поведiнку i формує суб’єктивний план такого регу-
лювання, який тiсно пов’язаний iз внутрiшнiм свiтом
суб’єкта, тобто, з його власними переживаннями та
докорами сумлiння. Саме В. О. Лефевру вперше, в
1991 роцi, вдалося формалiзувати i побудувати мо-
дель совiстi. Так була запропонована математична
модель iндивiда. Завдяки її використанню вдалося
досягти прогресу в розв’язаннi трьох нерозв’язаних
до цього моменту психологiчних проблем, пов’язаних
з оцiнювальною дiяльнiстю людини.

1. Дифференцiальний вивiд моделi

В своїй книзi «Что такое одушевленность?» [2] Во-
лодимир Лефевр вважає, що живий органiзм може
бути представлений формулою

𝐵 = 𝜓(𝑧, 𝑆).

де змiнна 𝐵 вiдповiдає поведiнцi живого органiзму,
𝑧 – це влив зовнiшнього середовища, а 𝑆 – iнте-
гральна змiнна, що вiдповiдає ментальному свiтовi
органiзму, тобто його уявленням про зовнiшнiй свiт.

Щоб перейти до бiполярного вибору, вираз 𝐵 по-
в’язується з ймовiрнiстю вибору одного з полюсiв,
наприклад, позитивного; а змiнна 𝑧 – з ймовiрнiстю
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тиску 𝑥1 зовнiшнього середовища в бiк позитивного
полюсу. Отримуєм вираз у виглядi

𝑋(𝑆) = 𝐹𝑥1
(𝑆)

Також, робиться припущення, що 𝑋(𝑆) диферен-
цiйовна функцiя, де (0 ≤ 𝑋(𝑆) ≤ 1), (0 ≤ 𝑥1 ≤ 1),
𝑆 ≥ 0 i

𝑋(0) = 𝑥1 (1)

Далi Лефевр вводить аксiому повторного вибо-
ру [2]. При зростаннi iнтегральної змiнної вiд 𝑆 до
𝑆 + ∆𝑆 (∆𝑆 – мала величина) i незмiнному зна-
ченнi 𝑥1, процедура вибору така. В першу чергу,
суб’єкт здiйснює вибiр позитивного полюсу з ймовiр-
нiстю 𝑋𝑆 . У випадку, якщо вибраним є позитивний
полюс, то суб’єкт реалiзує свiй вибiр; якщо вибраним
є негативний полюс, то суб’єкт з малою ймовiрнiстю
∆𝑆 скасовує свiй вибiр i повторює процедуру вибору
з ймовiрнiстю 𝑋𝑆 вибору позитивного полюсу. Ре-
зультат повторного вибору реалiзується незалежно
вiд того, яка альтернатива була вибрана.

Для значення iнтегральної змiнної 𝑆 +∆𝑆 маємо

𝑋𝑆+Δ𝑆 = 𝑋𝑆 + (1−𝑋𝑆)∆𝑆𝑋𝑆 .

Далi шукається диференцiйовна функцiя 𝑋𝑆 , у
виглядi

𝑋(𝑆 +∆𝑆) = 𝑋(𝑆) + (1−𝑋(𝑆))∆𝑆𝑋𝑆 + 𝑜(∆𝑆).

Пiсля перетворень i переходу до границi ∆𝑆 → 0
отримуємо диференцiальне рiвняння

𝑑𝑋(𝑆)

𝑑𝑆
= (1−𝑋(𝑆))𝑋(𝑆),

розв’язуючи яке, з урахуванням умови (1),
отримуємо

𝑋(𝑆) =
𝑥1𝑒

𝑆

1 + 𝑥1𝑒𝑆 − 𝑥1
Використовуючи замiну 𝑥2 = 𝑒−𝑆, отримуємо ма-

тематичну модель

𝑋 =
𝑥1

𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥1𝑥2
(2)

де 𝑥1 – це об’єктивне значення, тобто ймовiрнiсть, з
якою зовнiшнє середовище схиляє суб’єкта до пози-
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тивного полюсу; а 𝑥2 – величина, що характеризує
суб’єктивну оцiнку впливу середовища й заснована
на рiзносторонньому досвiдi суб’єкта в минулому й
теперiшньому. Це ступiнь позитивностi свiту в уяв-
леннi суб’єкта [2]. Значення змiнних 𝑥1, 𝑥2, 𝑋 ∈ [0, 1].

2. Експеримент з аркушами паперу
Вважається, що модель (2) передбачає вибiр суб’є-

кта в експериментах, де потрiбно здiйснити оцiнку
мiри насиченостi об’єкта даною якiстю.

Якщо розглянути такий експеримент, де його уча-
сникам потрiбно оцiнити ступiнь свiтлостi сiрого ар-
куша паперу, розмiщеного мiж чорним та бiлим ар-
кушем, та зробити вiдмiтку на багатобальнiй шкалi,
то модель передбачає, що оцiнки будуть групуватись
бiля двох значень. Якщо провести цей експеримент з
аркушем паперу, тональнiсть якого лежатиме рiвно
по серединi мiж тональнiстю чорного та бiлого арку-

шiв (𝑥1 =
1

2
), то отримаємо розподiл оцiнок навколо

точки
2

3
. Оцiнки групи учасникiв, для яких позитив-

ною якiстю є чорний, групуватимуться в точцi, що

знаходиться на вiдстанi
2

3
, тобто – навколо точки

1

3
.

3. Розв’язання оберненої задачi: оцiнка сту-
пеня насиченостi об’єкта даною якiстю

Спробуємо розв’язати обернену задачу: виходя-
чи з результатiв експерименту, отримати початковi
значення об’єктивної iнтенсивностi в оцiнюваному
об’єктi. Тобто, знаючи розподiл оцiнок, на основi
двох вiдомих нам максимумiв цього розподiлу, оцi-
нити значення об’єктивної мiри 𝑥1 в об’єктi, що був
пред’явлений суб’єкту.

Розглянемо можливий розв’язок цiєї задачi. Нехай
в результатi експрименту його учасникам були пре-
д’явленi для оцiнювання об’єкти, середнiй ступiнь
насиченостi яких даною якiстю практично не змiню-
вався i був рiвний 𝑥2. Вiзьмемо значення вiдомого
нам правого максимуму 𝑋. Знаючи, що учасникам
був пред’явлений об’єкт, об’єктивна мiра насичено-
стi якого даною якiстю рiвна середнiй мiрi цiєї яко-
стi у об’єктах, що були пред’явленi ранiше (тобто,
𝑥1 = 𝑥2), маємо:

𝑋 =
1

2− 𝑥1
(3)

Розв’язуючи (3), отримуємо для однiєї групи уча-
сникiв експерименту об’єктивну мiру насиченостi
об’єкта даною якiстю

𝑥1 =
2𝑋 − 1

𝑋
Для iншої групи, для якої позитивною являється

якiсть, що протилежна данiй:

𝑥*1 =
𝑋*

1−𝑋*

Розв’яжемо конкретну задачу. Нехай, в результатi
проведення експерименту, було отримано значення
двох максимумiв 𝑋* = 0, 45 та 𝑋 = 0, 6. Внаслiдок
того, що експеримент мiстить похибки, отримуємо
два рiзнi 𝑥*1 та 𝑥1. Отже, оцiнюване значення нале-
жить промiжку [𝑥*1, 𝑥1].

Оцiнимо, при якому значеннi з промiжку [𝑥*1, 𝑥1],
сума квадратiв рiзниць мiж значеннями максимумiв
𝑋* та 𝑋, взятих з експерименту, та отриманими за
формулою (3), буде мiнiмальною.

Побудувавши нескладну копм’ютерну програму,
отримуємо оцiнюване значення 𝑥1. Поставлена зада-
ча розв’язана.

В результатi, для значень 𝑋* = 0, 45 та 𝑋 = 0, 6,
взятих з експерименту, передбачається отримати 𝑥1
рiвне приблизно 0, 542.

Висновки
Отже, неперервна модель прийняття рiшень, за-

пропонована Володимиром Лефевром, може вико-
ристовуватись в оцiнювальнiй дiяльностi, а також
може бути врахована при побудовi систем пiдтримки
прийняття рiшень у воєннiй, полiтичнiй, соцiально-
економiчнiй та iнших галузях. Також, враховуючи
актуальнiсть i перспективнiсть отриманих резуль-
татiв, планується продовжити дослiдження в цьому
напрямку.
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