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Конспект лекції №1 

ТЕМА № 1. РИЗИК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

Дисципліна «Інформатика», «Моніторинг ІТ-технологій», «Макроекономіка», «Економіко-

математичне моделювання». 

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань з поняття ризик, його функцій та 

джерел, а також класифікації ризику. 

 

План лекції 

1. Поняття про ризик. 

2. Складові економічного ризику. 

3. Функції та джерела економічного ризику. 

4. Класифікація ризиків. 

5. Особливості економічного ризику в сучасних умовах діяльності суб’єкта господарювання 

(СЛАЙД 1). 

 

Опорні поняття: ризик, економічний ризик, функції ризику, джерела ризику, класифікація 

ризику. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Абрамов С.И. Оценка риска ивестирования // Экономика строительства. №12, 2006. – с. 2 – 

12. 

2. Балабанов И.Т. Риск – менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

3. Бондар Н. М. Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни “Теорія економічних 

ризиків” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2006. — 36 с 

4. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “БорисфенМ”, 2006. – 

336 с. 

5. Воропаев Ю.Н. Оценка риска аудита и бизнеса // Бухгалтерский учёт, - 2006. - №6. – С. 27.  

6. Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование // Российский экономический 

жур-нал. – 2005. - №9. 

7. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. — К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. — 312 с. 

8. Жигло А.Н. Расчёт ставок дисконта и оценка риска // Бухгалтерский учёт. – 2006. - №6. – 

С. 41. 



9. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово – інвестиційний аналіз. Навч. Посібник. – К. 

Українсь-ка енциклопедія. – 2006. – 298 с. 

10. Кононенко А.Ф., Холезов А.Д., Чумаков В.В. Принятие ришений в условиях 

неопределённости // ВЦ АН СССР. – М., 2001. – 197 с. 

11. Конспект лекцій з дисципліни «Ризикологія» (для студентів денної та заочної форми навчання 

спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства») / Уклад.: М.В. Прокопенко – Харків, 2010 р. 

12. Куракина Ю.Г. Оценка фактора риска в инвестиционных расчётах // Бухгалтерский учёт. – 

2006. - № 6. – С. 22-27. 

13. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Карпов А.В. Економічний ризик та методи його вимірювання: 

Навчальний посібник. – Одеса, 2011. 

14. Нейман Дж.фон, Могенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970. 

15. Нікбахт, Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Вік; Глобус. – 2002. – 382 с. 

16. Омаров А.М. Предприимчивость и хозяйственный риск: Отраслевое и териториальное 

управле-ние в условиях перестройки. – М.: Система, 2001. –154 с. 

17. Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчёт и риск. – М.: Инфра, 2004. – 192 с. 

18. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. – «Знание». Новое в жизни, науке и технике. – 

2002. - № 4. 

19. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ. – К.: Торговоиздат. Бюро, 

1005. – 592 с. 

20. Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: Дело ЛТД., 2005. – 72 с. 

21. Хорин А.Н. Оценка предпринимательского риска // Бухгалтерский учёт. – 2004. - № 5. – С. 

22. Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской деятельности. – К.: ООО 

«Издательство Либра», 2006. – 160 с. 

23. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 2002. – 176 с. 

24. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику: Навчальний посібник для студентів 

еко-номічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: “АртЕк”, 2007. – 248 с. 

 

Інтернет ресурси:  

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація. 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

1. Поняття про ризик 

В умовах ринкової економіки ризик є ключовим елементом підприємництва. У Законі 

України “Господарський кодекс України” сказано, що підприємництво – це самостійна ініціатива, 

систематична на власний ризик діяльність, спрямована на виробництво продукції, виконання 



робіт, надання послуг і здійснення торгівлі з метою одержання прибутку. Однак процес прийняття 

відповідальності одночасно є й процесом прийняття на себе ризику. Отже, здатність і готовність 

до ризику – якість, що притаманна підприємцю. 

В умовах політичної й економічної нестабільності міра ризику значно зростає. У сучасних 

умовах розвитку економіки України проблема посилення ризиків дуже актуальна, що 

підтверджується даними про зростання збитковості підприємств промисловості. В економічній 

літературі спостерігається неоднозначність у трактуванні рис, властивостей і елементів ризику, у 

розумінні його змісту, співвідношення об’єктивних і суб’єктивних сторін. 

Розмаїтість думок про сутність ризику пояснюється, зокрема, багатоаспектністю цього 

явища, практично повним його ігноруванням в існуючому господарському законодавстві, 

недостатнім використанням у реальній економічній практиці й управлінській діяльності. Крім 

того, ризик – це складне явище, що має безліч неспівпадаючих, а іноді протилежних реальних 

основ. 

Розглянемо деякі існуючі підходи до трактування категорії “ризик”. У словнику Вебстера 

“ризик” визначається як “небезпека, можливість збитку чи втрат”. У словнику Ожегова “ризик” 

визначається як “можливість небезпеки” чи як “дія наудачу в надії на щасливий результат”. Як 

показує аналіз, у літературі значно поширене судження про ризик як про можливість небезпеки чи 

невдачі. Аналогічне положення склалося і в економічній літературі. У книзі “Фінансовий 

менеджмент” дається таке визначення. 

Ризик – це імовірність виникнення збитків чи недоодержання доходів порівняно з 

прогнозованим варіантом (СЛАЙД 2). 

У книзі “Ризик у сучасному бізнесі” відзначається: 

Під ризиком прийнято розуміти імовірність (погрозу) втрати підприємством частини своїх 

ресурсів, недоодержання доходів чи поява додаткових витрат у результаті здійснення певної 

виробничої і фінансової діяльності. 

Найповніше визначення ризику наведено в книзі “Ризик і його роль у суспільному житті”: 

Ризик – це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, у 

процесі якого мається можливість кількісно і якісно оцінити імовірність досягнення 

передбаченого результату, невдачі і відхилення від мети. 

Таким чином, категорію “ризик” можна визначити як небезпеку втрати ресурсів чи 

недоодержання доходів порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання 

ресурсів. У зазначених визначеннях виділяється така характерна риса ризику, як небезпека, 

можливість невдачі. Однак усі ці визначення не охоплюють усього змісту терміна “ризик”. Для 

повнішої характеристики визначення “ризик” доцільно виявити поняття “ризикова ситуація”, 

оскільки воно безпосередньо поєднане зі змістом терміна “ризик”. Поняття ризикової ситуації 

можна визначити як поєднання, сукупність різних обставин і умов, що створюють певну 



обстановку для того чи іншого виду діяльності. Іншими словами саме сукупність умов і обставин 

створюють ризикову ситуацію і виступають причинами ризику (рис. 1.1) (СЛАЙД 3). 

 

 

Ризикова ситуація пов’язана зі статичними процесами; її супроводжують три одночасних 

умови: 

 наявність невизначеності; 

 необхідність вибору альтернативи (при цьому варто мати на увазі, що відмовлення від 

вибору також є різновидом вибору); 

 можливість оцінити імовірність здійснення вибраних альтернатив. 

Слід зазначити, що ризикова ситуація якісно відрізняється від ситуації невизначеності. 

Ситуація невизначеності характеризується тим, що імовірність досягнення результатів подій чи 

рішень стосовно цих подій у принципі не має одностайної альтернативи. 

Отже, ризикову ситуацію можна схарактеризувати як різновид невизначеності, коли 

настання подій імовірне і може бути визначене, тобто в цьому випадку об’єктивно існує 

можливість оцінити імовірність подій, що приблизно виникають внаслідок сумісної діяльності 



партнерів по виробництву, дій конкурентів чи супротивника, впливи природного середовища на 

розвиток економіки, впровадження науково-технічних досягнень і т. ін. 

Створення ризикової ситуації обумовлено наступними чинниками: 

 непередбачені зміни у внутрішніх і зовнішніх умовах діяльності; 

 наявність альтернативних рішень; 

 імовірність виникнення збитків; 

 імовірність одержання додаткового прибутку. 

Названі чинники є зовнішньою характеристикою виникнення ризикової ситуації. Але 

управління цією ситуацією здійснюється суб’єктом, який має певні особливості, а саме: 

 суб’єкт, що робить вибір з декількох альтернатив, має в розпорядженні об’єктивні 

імовірності одержання передбачуваного результату, що ґрунтуються, наприклад, на проведених 

статистичних дослідженнях; 

 імовірності настання очікуваного результату можуть бути одержані на підставі 

суб’єктивних оцінок, тобто суб’єкт має справу із суб’єктивними ймовірностями; 

 суб’єкт у процесі вибору і реалізації альтернативи володіє як об’єктивними, так і 

суб’єктивними ймовірностями. 

Для того щоб зняти ризикову ситуацію, суб’єкт робить вибір і прагне реалізувати його. Цей 

процес знаходить своє вираження в понятті “ризик”, що існує як на стадії вибору рішення (плану 

дій), так і на стадії його реалізації. І в тому і в іншому випадку ризик представляється моделлю 

зняття суб’єктом невизначеності, способом практичного вирішення протиріччя при неясному 

(альтернативному) розвитку протилежних тенденцій за конкретних обставин. 

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

Ризик – об’єктивна необхідність, він органічно пов’язаний з фундаментальними 

інститутами сучасного суспільства. Джерела ризику досить різноманітні: науковотехнічний 

прогрес, кон’юнктура ринку, внутрішня та зовнішня політична ситуація, погодні умови, наявність 

корисних копалин, природа людини та багато інших. У практичній діяльності ризики можуть бути 

настільки великими, що здатні зупинити виробничу роботу, змусити підприємця відмовитися від 

здійснення операцій, що вимагають великих початкових інвестицій і часу. У той же час наявність 

фактора ризику є для підприємця сильним стимулом для постійного здійснення режиму економії, 

змушує його ретельно аналізувати рентабельність проектів, розробляти інвестиційні кошториси, 

наймати відповідні кадри. 

 

Завдання для самоконтролю: 

1. Які чинники зумовлюють необхідність проблем, пов’язаних з ризиком?  



2. У чому полягає сутність основних підходів до визначення ризику як економічної категорії? 

3. За яких умов виникає ризикова ситуація? 

4. Які характерні риси притаманні ризиковій ситуації?  

5. У чому полягає сутність економічного ризику? 

6. У чому проявляється суперечливість як риса ризику? 

7. З чим пов’язана альтернативність ризику? 

8. Яку роль відіграє невизначеність як риса ризику? 

9. Чи пов’язані між собою основні риси ризику та його функції? Обґрунтуйте свою відповідь. 

10. Схарактеризуйте основні джерела ризику і умови його виникнення. 

11. Що виступає критерієм розподілу ризиків на статистичні і динамічні? 

12. У чому полягають причини виникнення комерційного ризику? 

13. У чому полягають причини виробничого ризику? 

14. Який вид ризику вникає при здійсненні фінансового підприємництва чи фінансових угод? 

У чому полягає його сутність? 

15. У чому полягає принципова різниця між економічними, фіскальними та соціально-

політичними ризиками? 

16. Чому ризик у підприємництві – це фінансова категорія? 

17. Які особливості притаманні ризикам, зумовленим сучасним станом розвитку вітчизняних 

підприємств? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________                     Васьків О. М.     

                             (підпис)                       (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



Конспект лекції №2 
 

ТЕМА 2: АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ 
 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Інформатика», «Вища математика», «Економіко-математичне моделювання». 

 

Мета лекції полягає у вивченні методів оцінювання ризику та вмінні аналізувати їх. 

 

План лекції 

1. Види аналізу ризику та його складові. 

2. Фактори, що зумовлюють економічні ризики. 

3. Зони та рівні ризику. 

4. Взаємозв’язок прибутку і ризику. 

5. Методи оцінювання ризику. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 

1996. – 156 с. Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических систем 

: учебн. пособ. / Е. В.Бережная, В. И. Бережной. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.  

2. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику / В. В. 

Вітлінський. – К. : ДЕМІУР, 1996. – 212 с.  

3. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. На- конечний. – К. : 

ТОВ "Бори сфен-М", 1996. – 326 с.  

4. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : Монографія / В. В. 

Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2002. – 490 с.  

5. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения 

/ В. М. Гранатуров. – М. : Изд. "Дело и Сервис", 1999. – 112 с.  

6. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. — 

К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. 

7. Максимук О.В. Ризикологія: Основи теорії, лабораторний практикум, ІНДЗ / О.В. 

Максимук, О.В. Жумік, І.І., Верба. – Львів.: ЛНУ, 2017. 

8. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, Е. В. 

Раевнева. – Х. : Издательский Дом "ИНЖЕК", 2006. – 208 с.  

9. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Карпов А. В. Економічний ризик та методи його 

вимірювання: Навчальний посібник. – Одеса, 2011. 

10. Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія економічного ризику" для студентів 

напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчання / уклад. О. В. 

Раєвнєва, О. І. Бровко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 48 с. (Укр. мов.). 

11. Ястремський О. І. Моделювання економічного ризику / О. І. Яст- ремський. – К. : 

Либідь, 1992. – 80с. 

12. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, Е. В. 

Раевнева. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2001. – 132 с.  

13. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. для самостоятельного 

изучения дисциплины / Т. С. Клебанова, Е. В. Раевнева. – Х. : Издательский Дом "ИНЖЕК", 

2003. – 272 с. 

14. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. – 2-е изд., перераб. и 

доп./ Т. С. Клебанова, Е. В. Раевнева. – Х. : Издательский Дом "ИНЖЕК", 2007. – 208 с. 



 

Додаткова: 

1. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни / А. П. Альгин. – М. : Мысль, 

1989. – 188 с. Гончаров І. В. Ризик та прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / І. В. 

Гончаров. – Х. : НТУ "ХПІ", 2003. – 150 с. 

2. Грабовый П. Г. Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова. – М. : 

Изд. "Аланс", 1994. – 200 с. 

3. Ермольев Ю. М. Методы стохастического программирования / Ю. М. Ермольев. – М. : 

Наука, 1976. – 312 с. 

4. Канторович Л. В. Экономика и оптимизация / Л. В. Канторович. – М. : Наука,1990. – 

212 с. 

5. Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях: пред- почтения и замещения / Р. 

Л. Кини, Х. Райфа. – М. : Мир, 1982. – 132 с. 

6. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, Е. В. 

Раевнева. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2001. – 132 с. 

7. Моррис У. Т. Наука об управлении. Байесовский подход / У. Т. Мор- рис. – М. : Мир, 

1971. – 152 с. 

8. Петраков Н. Я. Фактор неопределенности и управление экономичес- кими системами / 

Н. Я. Петраков, В. И. Ротарь. – М. : Наука, 1985. – 116 с. 

9. Райзенберг Б. А. Предпринимательство и риск / Б. А. Райзенберг. – М. : Знание, 1992. 

– 56 с. 

10. Фон Нейман Д. Теория игр и экономическое поведение / Д. Фон Нейман, О. 

Моргенштерн. – М. : Наука, 1970. – 707 с. 

11. Харрис Дж. Денежная теория / Дж. Харрис. – М. : Мир, 1977. – 368 с. 

12. Хозяйственный риск и методы его измерения / под ред. Т. Бач- каи. – М. : Экономика, 

1979. – 184 с. 

13. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов / Е. М. Четыркин. – М. 

: Дело, 1993. – 88 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Офіційний сайт державної служби статистики України. – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua/.  

2. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. – Режим доступу : 

http://www.imf.org. 

3. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. – Режим 

доступу : http://me.kmu.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua. 

5. Офіційний сайт Світового банку. – Режим доступу : http://web.worldbank.org. 

6. Асоціація Українських Банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://aub.org.ua. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна 

презентація. 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

1. Види аналізу ризику та його складові 

Коли йдеться про необхідність урахування ризику при управлінні підприємницькою 

діяльністю на будь-якому ринку, маються на увазі основні учасники ринку: замовник, 

http://www.imf.org/
http://me.kmu.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://web.worldbank.org/


інвестор, виконавець чи продавець, покупець, а також страхова компанія. При аналізі ризику 

будь-якого учасника проекту використовуються такі критерії:  

 втрати від ризику незалежні одна від одної; 

 втрата по одному напрямку з “портфеля ризиків” не обов’язково збільшує імовірність 

втрати по іншому (за винятком форс-мажорних обставин); 

 максимально можливий збиток не повинен перевищувати фінансових можливостей 

учасника. 

Аналіз ризику можна поділити на два види, які доповнюють один одного: якісний і 

кількісний (СЛАЙД 3). 

 

Методи якісного аналізу ризиків 

Оцінка рівня ризиків є одним з найважливіших етапів економічного аналізу, оскільки 

для управління ризиком його необхідно, перш за все визначити, проаналізувати та оцінити. 

Аналіз ризику – це застосування системи спеціальних знань з дослідження 

економічних явищ і процесів за умов невизначеності та конфліктності з метою отримання 

якісною та кількісної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. 

У системі управління ризиком найважливіша роль належить якісному аналізу ризику.  

Якісний аналіз може бути порівняно простим, його головне завдання – визначити 

фактори ризику, етапи роботи, при виконанні яких ризик виникає, тобто встановити 

потенційні сфери ризику, після чого ідентифікувати всі можливі ризики. Головне завдання 

якісного аналізу полягає в одержанні інформації про структуру, властивості об’єкта і наявні 

ризики, а також у визначенні факторів ризику й обставин, що приводять до ризикових 

ситуацій. Шляхом якісного аналізу виявляються джерела, причини, фактори ризиків, 

установлюються потенційні зони ризиків, його види. 

Якісна оцінка ризиків – це процес ідентифікації та визначення ризиків, що вимагають 

швидкого реагування. Така оцінка ризиків визначає ступінь важливості ризику і обирає 

спосіб реагування. Доступність інформації, що їх супроводжує допомагає розставити 

пріоритети для різних категорій ризиків. Якісна оцінка ризиків – це оцінка умов виникнення 

ризиків та визначення їх впливу на об'єкт стандартними методами і засобами. Головним 

завданням якісної оцінки є визначення можливих видів ризиків, а також факторів, що 

впливають на рівень ризиків при здійсненні визначеного виду діяльності. На цьому етапі 

важливе значення має виявлення всіх можливих обставин і детальний опис усіх можливих 

ризиків. 

Найпростіша схема якісного аналізу ризику передбачає: 

 ідентифікацію окремих видів ризику; 

 вибір техніки аналізу ризику; 

 встановлення факторів ризику та їх значимості; 



 створення моделі механізму дії ризиків; 

 встановлення взаємозв'язку окремих ризиків та сукупного ефекту від їх дії; 

 формування загального портфеля господарських ризиків. 

У результаті якісного аналізу необхідно отримати чітке уявлення про всі можливі 

ризики, виявлені потенційні зони ризику, а також негативні наслідки або додаткові вигоди, 

що можуть виникнути при реалізації певного рішення. 

Якісна оцінка ризику підприємства здійснюється за такими напрямками: 

 характер бізнесу; 

 зовнішнє середовище; 

 якість управління; 

 характер діяльності; 

 стійкість роботи, стабільність; 

 фінансовий стан організації та ін. 

У таблиці 1 подано якісні методів якісної оцінки рівня ризику (СЛАЙД 4). 

 

 

 



 

 

 



 

Загальний висновок за темою лекції 

Аналіз ризику є початковим етапом процесу управління ризиком. Його ціль полягає в 

одержанні необхідної інформації про структуру, властивості об’єкта і наявні ризики. Зібраної 

інформації повинно бути досить для того, щоб приймати адекватні рішення на наступних 

стадіях. Аналіз складається з виявлення ризиків і їхньої оцінки. При виявленні ризиків 

(якісна складова) визначаються всі ризики, що притаманні досліджуваній системі. 

 

Завдання для самоконтролю: 

1. Які чинники зумовлюють необхідність проблем, пов’язаних з ризиком? 

2. Які критерії використовуються для аналізу ризику? 

3. У чому полягає сутність якісного аналізу ризику? 

4. У чому полягає сутність кількісного аналізу ризику? 

5. Які складові компоненти включає загальна схема процесу аналізу ризику? 

6. Які фактори прямої дії впливають на рівень ризику? 

7. Які фактори, що впливають на ризик, відносяться до факторів непрямої дії? 

8. Чим зумовлено розподіл на зони ризику і в чому полягають особливості кожної зони 

(області) ризику? 

9. Як пов’язані між собою ризик і прибуток підприємства? 

10. У чому полягають особливості статистичних методів оцінювання ризику? 

11. За яких умов використання статистичних методів оцінювання ризику стає можливим? 

12. Яка первісна інформація необхідна для можливого використання методу аналізу 

доцільності витрат? 

13. Як пов’язаний метод аналізу доцільності витрат із фінансовою стійкістю 

підприємства? 

14. За яких умов доцільно використовувати метод експертних оцінювань? 

15. Чим відрізняються методи групових та індивідуальних експертних оцінювань? 

16. У чому полягають особливості використання кількісних методів при сценарному 

підході до оцінювання ризику? 

17. Які завдання вирішуються при використанні інтегрального оцінювання ризику? 

18. Чим зумовлено застосування певного методу оцінювання ризику для підприємців? 

19. Поясніть порядок використання статистичного методу оцінювання ризику. 

20. Поясніть сутність розрахунку середньоквадратичного відхилення. 

21. Що являє собою аналіз доцільності витрат? 

22. Умови застосування методу експертних оцінювань? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________                     Васьків О. М.     

                             (підпис)                       (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції №3 

 

ТЕМА 1: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА/АБО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Інформатика», «Вища математка», «Економіко-математичне моделювання». 

 

Мета лекції полягає у набутті практичних навичок знаходження оптимального управлінського 

рішення в умовах ризику та/або невизначеності з використанням критеріїв песимізму, оптимізму, 

Гурвіца, Лапласа, Байєса-Лапласа та Ходжа-Лемана.  

 

План лекції 

1. Критерій песимізму (критерій Вальда, найбільшої обережності). 

2. Критерій оптимізму (критерій Севіджа, правило мінімакс). 

3. Критерій песимізму-оптимізму (критерій Гурвіца). 

4. Критерій Байєса-Лапласа. 

5. Критерій Лапласа. 

6. Критерій Ходжа-Лемана. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 

156 с. Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических систем : учебн. 

пособ. / Е. В.Бережная, В. И. Бережной. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.  

2. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику / В. В. Вітлінський. – 

К. : ДЕМІУР, 1996. – 212 с.  

3. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. На- конечний. – К. : ТОВ 

"Бори сфен-М", 1996. – 326 с.  

4. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : Монографія / В. В. 

Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2002. – 490 с.  

5. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В. 

М. Гранатуров. – М. : Изд. "Дело и Сервис", 1999. – 112 с.  

6. Максимук О.В. Ризикологія: Основи теорії, лабораторний практикум, ІНДЗ / О.В. 

Максимук, О.В. Жумік, І.І., Верба. – Львів.: ЛНУ, 2017. 

7. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, Е. В. 

Раевнева. – Х. : Издательский Дом "ИНЖЕК", 2006. – 208 с.  

8. Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія економічного ризику" для студентів 

напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчання / уклад. О. В. 

Раєвнєва, О. І. Бров-ко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 48 с. (Укр. мов.). 

9. Ястремський О. І. Моделювання економічного ризику / О. І. Яст- ремський. – К. : Либідь, 

1992. – 80с. 

10. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, Е. В. 

Раевнева. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2001. – 132 с.  

11. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. для самостоятельного 

изучения дисциплины / Т. С. Клебанова, Е. В. Раевнева. – Х. : Издательский Дом "ИНЖЕК", 2003. 

– 272 с. 

12. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. – 2-е изд., перераб. и доп./ Т. 

С. Клебанова, Е. В. Раевнева. – Х. : Издательский Дом "ИНЖЕК", 2007. – 208 с. 

 

Додаткова: 

1. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни / А. П. Альгин. – М. : Мысль, 1989. – 

188 с. Гончаров І. В. Ризик та прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / І. В. Гончаров. – Х. : 

НТУ "ХПІ", 2003. – 150 с. 
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2. Грабовый П. Г. Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова. – М. : Изд. 

"Аланс", 1994. – 200 с. 

3. Ермольев Ю. М. Методы стохастического программирования / Ю. М. Ермольев. – М. : 

Наука, 1976. – 312 с. 

4. Канторович Л. В. Экономика и оптимизация / Л. В. Канторович. – М. : Наука,1990. – 212 с. 

5. Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях: пред- почтения и замещения / Р. Л. 

Кини, Х. Райфа. – М. : Мир, 1982. – 132 с. 

6. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, Е. В. 

Раевнева. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2001. – 132 с. 

7. Моррис У. Т. Наука об управлении. Байесовский подход / У. Т. Мор- рис. – М. : Мир, 1971. 

– 152 с. 

8. Петраков Н. Я. Фактор неопределенности и управление экономичес- кими системами / Н. 

Я. Петраков, В. И. Ротарь. – М. : Наука, 1985. – 116 с. 

9. Райзенберг Б. А. Предпринимательство и риск / Б. А. Райзенберг. – М. : Знание, 1992. – 

56 с. 

10. Фон Нейман Д. Теория игр и экономическое поведение / Д. Фон Нейман, О. Моргенштерн. 

– М. : Наука, 1970. – 707 с. 

11. Харрис Дж. Денежная теория / Дж. Харрис. – М. : Мир, 1977. – 368 с. 

12. Хозяйственный риск и методы его измерения / под ред. Т. Бач- каи. – М. : Экономика, 1979. 

– 184 с. 

13. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов / Е. М. Четыркин. – М. : 

Дело, 1993. – 88 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Офіційний сайт державної служби статистики України. – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua/.  

2. Офіційний сайт департаменту статистики Організації Об'єднаних Націй. – Режим доступу : 

http://unstats.un.org/unsd/default.htm. 

3. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. – Режим доступу : http://www.imf.org. 

4. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. – Режим доступу : 

http://me.kmu.gov.ua. 

5. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua. 

6. Офіційний сайт Світового банку. – Режим доступу : http://web.worldbank.org. 

7. Офіційний сайт Світового економічного форуму. – Режим доступу : 

http://www.weforum.org. 

8. Офіційний сайт Статкомітета СНД. – Режим доступу : http://www.cisstat.com. 

9. Офіційний сайт Фонду миру. – Режим доступу : http://www.fundforpeace.org/global. 

10. Асоціація Українських Банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aub.org.ua. 

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація. 

 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

1. Критерій песимізму (критерій Вальда, найбільшої обережності). Оптимальною 

вважається чиста стратегія ),...,1( niAi  , при якій найменший виграш ij
j

amin  ( mj ,...,1 ) особи, 

що приймає рішення, буде максимальним. Тобто вибирається така стратегія, яка забезпечує 

найкращий з найгірших результатів. Критерій песимізму у математично формалізованому вигляді 

можна представити так:  

ij
ji

aminmax        (1.1) 

http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://www.imf.org/
http://me.kmu.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://web.worldbank.org/
http://www.weforum.org/
http://www.cisstat.com/
http://www.fundforpeace.org/global
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де ija  − оцінка, яка відповідає i -ій стратегії при j -му стані природи. 

Критерій Вальда використовується в тих ситуаціях, коли обирається стратегія управління, 

виходячи з вимоги максимально можливого прибутку (виграшу) в найгірших умовах. 

 

2. Критерій оптимізму (критерій Севіджа, правило мінімакс) зорієнтований на мінімізацію 

жалю із приводу втраченого прибутку й допускає розумний ризик заради отримання додаткового 

прибутку. Розрахунок критерію складається з чотирьох етапів:  

− знаходять кращий результат кожної графи 
ij

i
amax ; 

− визначають відхилення від кращого результату кожної окремої графи, тобто 

ijij
i

ij aar  max ; 

− з отриманих результатів створюють матрицю ризику (жалю), тому що її елементи – це 

недоотриманий прибуток від невдало прийнятих рішень, допущених через помилкову оцінку 

можливої реакції ринку: для кожного рядка матриці жалю знаходимо максимальне значення;  

− обираємо рішення, за якого максимальний жаль буде меншим, ніж за інших рішень:  

ij
ji

rr maxmin      (1.2) 

Критерій використовується тоді, коли необхідно обрати стратегію захисту об’єкта від 

занадто великих витрат. Використання критерію Севіджа доцільне тільки за умови достатньої 

фінансової стабільності підприємства, коли є впевненість, що випадковий збиток не призведе до 

повного краху. 

 

3. Критерій песимізму-оптимізму (критерій Гурвіца). Цей критерій рекомендує в процесі 

прийняття рішення використовувати певний середній результат, що характеризує стан між 

крайнім песимізмом і крайнім оптимізмом.  

У випадку, коли гру задано матрицею виграшів за критерієм Гурвіца перевага віддається 

варіанту рішення, яке визначається максимумом серед лінійних комбінацій мінімального і 

максимального виграшів: 

   1.0 де,max1min max   ij
i

ij
ii

aaS    (1.3) 

Коефіцієнт λ можна розглядати як показник оптимізму. 

При λ = 0 критерій Гурвіца співпадає з максимаксним критерієм, тобто орієнтація на 

граничний ризик, оскільки великий виграш спрягається з великим ризиком. При λ = 1 критерій 

Гурвіца співпадає з критерієм Вальда, тобто орієнтація на обережну поведінку. Тому критерій 

Гурвіца це називають критерієм узагальненого максиміну. 

Значення λ є проміжними між ризиком і обережністю і вибирається із суб'єктивних 

(інтуїтивних) міркувань в залежності від конкретних умов та схильності до ризику ОПР. Чим 

більшого значення набуває λ, тим оптимістичніше налаштована особа, яка приймає рішення. 

У випадку, коли гру задано матрицею програшів за критерієм Гурвіца перевага віддається 

варіанту рішення, яке визначається мінімумом серед лінійних комбінацій мінімального і 

максимального виграшів:  

   1.0 де,min1max min   ij
i

ij
ii

aaS    (1.4) 

Формулу (1.4) застосовують також у випадку, коли задано матрицю ризиків. 

Оптимальною за критерієм Гурвіца вважається чиста стратегія iA , знайдена з умов (1.3) або 

(1.4). 

Для пошуку оптимальної стратегії за критерієм Гурвіца рекомендують два підходи: 

− знаходять рекомендовані стратегії за умов оптимізму (0,1 ≤ λ ≤ 0,2) і песимізму (відповідно 

0,8 ≤ λ ≤ 0,9). Якщо в обох випадках отримана одна стратегія, то вона є оптимальною. Якщо 

отримують дві стратегії, то на основі схильності чи несхильності гравця до ризику формується 

чиста (оптимістична чи песимістична) або змішана стратегія; 
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− розглядають варіанти крайнього оптимізму ( 0 ) і песимізму ( 1 ). Якщо розрахунки 

пропонують дві стратегії, то визначають момент зміни стратегій, прирівнявши вирази за ними ( 

ij
ji

ij
ji

aa maxmaxminmax   ), і розв’язують рівняння щодо k. 

4. Критерій Байєса-Лапласа. За допомогою трьох попередніх критеріїв стратегія обиралася, 

виходячи з оцінки результатів станів природи і практично не враховувалися ймовірності 

виникнення таких станів. Критерій Лапласа передбачає розрахунки очікуваних ефектів від 

реалізації кожної стратегії, тобто суми можливих результатів виникнення кожного стану природи 

зважених на ймовірності появи кожного з них. Вибирається при цьому стратегія, яка забезпечує 

максимальний очікуваний ефект: 

)(max
1





m

j

ijj
i

ap       (1.5) 

де jp  – імовірність виникнення j -го стану природи. 

 

5.  Критерій Лапласа (принцип недостатнього підґрунтя) дозволяє відокремити кращий 

варіант у тому випадку, якщо жодна з умов не має істотної переваги.  

Коли немає ніяких підстав вважати, що кожний окремий стан природи більш імовірний у 

порівнянні з іншими, використовують припущення про те, що імовірність виникнення кожного з 

можливих станів оточуючого середовища однакова. Тоді оцінку середньої цінності кожної 

альтернативи можна обчислити за формулою звичайного середнього арифметичного всіх її 

можливих оцінок у різних станах природи. Оптимальною є та альтернатива, яка має найбільшу 

середню оцінку: 

)
1

(max
1





m

j

ij
i

a
m

D       (1.6) 

 

6.  Критерій Ходжа-Лемана є комбінацією критеріїв Байєса-Лапласа і Вальда із параметром 

  є [0; 1], що характеризує ступінь довіри ОПР до імовірнісного розподілу виникнення можливих 

станів природи. Оптимальною вважається стратегія, що відповідає умові: 

]min)1[(max
1





m

j

ijjij
ji

apa      (1.7) 

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

У лекції розглянуто основні критерії для знаходження оптимального управлінського рішення 

в умовах ризику та/або невизначеності, а саме, критерії песимізму, оптимізму, Гурвіца, Лапласа, 

Байєса-Лапласа та Ходжа-Лемана. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Яка економічна інтерпретація критерію Байєса-Лапласа? 

2. Яка економічна інтерпретація  критерію Лапласа? 

3. Яка економічна інтерпретація критерію песимізму? 

4. Яка економічна інтерпретація критерію оптимізму? 

5. Яка економічна інтерпретація коефіцієнта  у критерії Гурвіца? 

 

 

Завдання для самоконтролю: 

Торговельне підприємство планує продаж сезонних товарів на ринках, враховуючи можливі 

варіанти купівельного попиту ),,,,( 54321 ППППП  − дуже низький, низький, середній, високий та 

дуже високий. На підприємстві розроблено чотири господарських стратегії продажу товарів 
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),,,( 4321 AAAA . Товарообіг, що залежить від стратегій підприємства й купівельного попиту, 

представлено у вигляді платіжної матриці (таблиця 1). 

 

 

 

Таблиця 1 

Платіжна матриця 

iA          
jП  

1П  
2П  3П  

4П  5П  

1A  180 140 k  k4245  232 

2A  420 k10120  140 220 100 

3A  k825  315 35 49 50)23(10 k  

4A  k10290  k  9 90100 k  201 

 

Потрібно знайти оптимальну стратегію поведінки торговельного підприємства, 

використовуючи критерії песимізму, оптимізму, Гурвіца (при 121
3

1



 k

k
  або  

2613
4

 k
k

 ) Лапласа, Байєса-Лапласа 

( 432154321 11,02,01,0 ppppppppp   ) та Ходжа-Лемана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________             Васьків О. М.,ст. викладач   
                             (підпис)              (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



Конспект лекції №4 

 

ТЕМА 4: ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Інформатика», «Вища математка», «Економіко-математичне моделювання». 

 

Мета: навчитись застосовувати методи математичного моделювання в управлінні 

інноваційним розвитком економічних систем з урахуванням необхідності його 

інвестиційного забезпечення. 

 

План лекції 

1. Інноваційний розвиток підприємства. Моделі визначення характеристик 

інвестиційного портфеля. 

 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 

1996. – 156 с. Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических систем 

: учебн. пособ. / Е. В.Бережная, В. И. Бережной. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.  

2. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику / В. В. 

Вітлінський. – К. : ДЕМІУР, 1996. – 212 с.  

3. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. На- конечний. – К. : 

ТОВ "Бори сфен-М", 1996. – 326 с.  

4. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : Монографія / В. В. 

Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2002. – 490 с.  

5. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения 

/ В. М. Гранатуров. – М. : Изд. "Дело и Сервис", 1999. – 112 с.  

6. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. — 

К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. 

7. Максимук О.В. Ризикологія: Основи теорії, лабораторний практикум, ІНДЗ / О.В. 

Максимук, О.В. Жумік, І.І., Верба. – Львів.: ЛНУ, 2017. 

8. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, Е. В. 

Раевнева. – Х. : Издательский Дом "ИНЖЕК", 2006. – 208 с.  

9. Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія економічного ризику" для студентів 

напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчання / уклад. О. В. 

Раєвнєва, О. І. Бров-ко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 48 с. (Укр. мов.). 

10. Ястремський О. І. Моделювання економічного ризику / О. І. Яст- ремський. – К. : 

Либідь, 1992. – 80с. 

11. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, Е. В. 

Раевнева. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2001. – 132 с.  

12. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. для самостоятельного 

изучения дисциплины / Т. С. Клебанова, Е. В. Раевнева. – Х. : Издательский Дом "ИНЖЕК", 

2003. – 272 с. 

13. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. – 2-е изд., перераб. и 

доп./ Т. С. Клебанова, Е. В. Раевнева. – Х. : Издательский Дом "ИНЖЕК", 2007. – 208 с. 

 

 



Додаткова: 

1. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни / А. П. Альгин. – М. : Мысль, 

1989. – 188 с. Гончаров І. В. Ризик та прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / І. В. 

Гончаров. – Х. : НТУ "ХПІ", 2003. – 150 с. 

2. Грабовый П. Г. Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова. – М. : 

Изд. "Аланс", 1994. – 200 с. 

3. Ермольев Ю. М. Методы стохастического программирования / Ю. М. Ермольев. – М. : 

Наука, 1976. – 312 с. 

4. Канторович Л. В. Экономика и оптимизация / Л. В. Канторович. – М. : Наука,1990. – 

212 с. 

5. Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р. 

Л. Кини, Х. Райфа. – М. : Мир, 1982. – 132 с. 

6. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, Е. В. 

Раевнева. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2001. – 132 с. 

7. Моррис У. Т. Наука об управлении. Байесовский подход / У. Т. Мор- рис. – М. : Мир, 

1971. – 152 с. 

8. Петраков Н. Я. Фактор неопределенности и управление экономичес- кими системами / 

Н. Я. Петраков, В. И. Ротарь. – М. : Наука, 1985. – 116 с. 

9. Райзенберг Б. А. Предпринимательство и риск / Б. А. Райзенберг. – М. : Знание, 1992. 

– 56 с. 

10. Фон Нейман Д. Теория игр и экономическое поведение / Д. Фон Нейман, О. 

Моргенштерн. – М. : Наука, 1970. – 707 с. 

11. Харрис Дж. Денежная теория / Дж. Харрис. – М. : Мир, 1977. – 368 с. 

12. Хозяйственный риск и методы его измерения / под ред. Т. Бач- каи. – М. : Экономика, 

1979. – 184 с. 

13. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов / Е. М. Четыркин. – М. 

: Дело, 1993. – 88 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Офіційний сайт державної служби статистики України. – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua/.  

2. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. – Режим доступу : 

http://www.imf.org. 

3. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. – Режим 

доступу : http://me.kmu.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua. 

5. Офіційний сайт Світового банку. – Режим доступу : http://web.worldbank.org. 

6. Асоціація Українських Банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://aub.org.ua. 

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна 
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

1. Інноваційний розвиток підприємства. Моделі визначення характеристик 

інвестиційного портфеля 

 

Науковці під інноваційним розвитком розглядають такий розвиток, що базується на 

безупинному пошуку і використанні нових способів і сфер реалізації потенціалу 

http://www.imf.org/
http://me.kmu.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://web.worldbank.org/


підприємства в змінних умовах зовнішнього середовища у рамках обраної місії і прийнятої 

мотивації діяльності, пов'язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків 

збуту. Під інноваційним типом розвитку розуміється спосіб економічного зростання, 

заснований на постійних і систематичних нововведеннях, спрямованих на суттєве 

поліпшення усіх аспектів діяльності господарської системи, періодичному «перегрупуванні» 

сил, обумовленому логікою НТП, цілями і завданнями розвитку системи, можливістю 

використання певних ресурсних чинників для створення інноваційних товарів і формування 

конкурентних переваг. 

Для інноваційного розвитку підприємства, вiдновлення наявної матеріально-технiчної 

бази, розвитку виробництва, освоєння випуску нових видiв продукцiї необхідні інвестицiї. В 

умовах ризику i зростаючої невизначеностi важливим питанням при цьому є розробка i 

прийняття обґрунтованих управлiнських рiшень щодо формування iнвестицiйного 

портфелю. Пiд iнвестицiйним портфелем розуміють цiлеспрямовано сформовану вiдповiдно 

до певної інвестиційної стратегії сукупнiсть вкладень в iнвестицiйнi об'єкти. Метою 

формування iнвестицiйного портфеля є забезпечення реалiзацiї розробленої iнвестицiйної 

стратегії шляхом пiдбору найбiльш ефективних iнвестицiйних вкладень. 

Вiдомi моделi визначення характеристик iнвестицiйного портфеля модель Марковiца 

та модель Шарпа успiшно працюють на відносно стабільних захiдних фондових ринках. 

Процес управління з використанням моделі можна розглядати як метод пошуку 

найкращих рішень для аналізу поводження реальної виробничої системи. 

В умовах нестабільності вітчизняного фондового ринку, домінуючого впливу 

сировинних галузей на загальну динаміку розвитку економіки, недосконалості нормативно-

правової бази для оптимізації iнвестицiйного портфеля доцiльно використати модель Квазi-

Шарпа. 

Модель Квазі-Шарпа заснована на взаємозв'язку прибутковостi кожного цiнного 

папера з деякого набору N цiнних паперiв iз прибутковiстю одиничного портфеля iз цих 

цiнних паперiв. За моделлю Квазі-Шарпа прибутковість цiнного папера пов'язується iз 

прибутковiстю одиничного портфеля функцією лінійної регресiї виду: 
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 – середня прибутковість цінного паперу за минулі роки; 
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 – середня прибутковість одиничного портфеля за минулі періоди. 

Коефiцiєнт   характеризує ступiнь залежностi прибутковостi цiнного папера вiд 

прибутковостi одиничного портфеля. Чим вище   тим сильнiше залежить прибутковiсть 

цiнного папера вiд змін прибутковостi одиничного портфеля, тобто вiд змін прибутковостi 

iнших цiнних паперiв, які входять до одиничного портфелю. Коефiцiєнт   називають  -

ризиком, але його трактування вiдрiзняється вiд трактування однойменного показника в 

моделi Шарпа. 



Загальний ризик вкладень у даний цiнний папiр складається з  -ризику, тобто ризику 

зниження прибутковостi при падiннi прибутковостi одиничного портфеля, i залишкового 

ризику 
ri

 , тобто ризику зниження прибутковостi і невiдповiдностi лiнiї регресії.  

У моделі Квазі-Шарпа ризик цінного паперу являє собою сукупність коефіцієнта бета 

і залишкового ризику (
ri

 ). Залишковим ризиком називають ступінь розкиду значень 

прибутковості цінного паперу щодо лінії регресії. 

Прибутковість в моделі Квазі-Шарпа розраховується як: 
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де sp
R

 – очікувана прибутковість одиничного портфеля. 

Ризик портфеля цiнних паперiв визначається по формулi: 
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де sp


 – показник ризику одиничного портфеля. 

З використанням моделi Квазі-Шарпа для розрахунку характеристик портфеля пряма 

задача має вигляд: 
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Обернена задача записується аналогічно: 
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 (5) 

Приклад 1. Сформувати оптимальний фондовий портфель, який складається з п’яти акцій. 

Нехай експерт визначив, що для клієнта вигідно інвестувати кошти в акції таких 

підприємств, як «Азовсталь», «Житомиргаз», «Запоріжсталь», «Мотор Січ», «Укрнафта», а 

період аналізу – один рік. 

Дані по місяцях по вартості акцій цих компаній з 10.10.2009 по 10.10.2010  

Для знаходження оптимальної структури портфеля потрібно скористатись 

надбудовою «Пошук рішення» (рис. 6). Виберемо цільову функцію – комірку з 

прибутковістю (С9), яку будемо максимізувати. Для цього потрібно буде змінювати частки 

акцій в портфелі – діапазон комірок G2: G6 а також задати обмеження на ризик і ваги акцій. 

Ваги повинні бути додатні, сума їх повинна не перевищувати одиниці і ризик розрахований в 

комірці С10 повинен бути менше 5%. 



 

Рис. 6. Вікно надбудови «Пошук рішення» 

 

Надбудова «Пошук рішення» дає можливість отримати розрахунок часток (ваг) акцій 

в інвестиційному портфелі. А саме, співвідношень ваг акцій в портфелі є наступним: частка 

акцій Азовсталі становить 37,7%, частка акцій Житомиргаз становить 40,5%, частка акцій  

Запоріжсталь  – 1,3%, частка акцій Мотор Січ – 0% і частка акцій Укрнафта – 20,5%. 

Модель Квазі-Шарпа раціонально застосовувати при розгляді порівняно невеликої 

кількості цінних паперів, що належать до однієї чи кількох галузей. З допомогою її добре 

підтримувати оптимальну структуру вже існуючого портфеля. 

Основний недолік моделі – розглядається окремий сегмент фондового ринку, на 

якому працює агент фондового ринку, без урахування глобальних тенденцій.  

Задача 1. Сформувати оптимальний фондовий портфель, який складається з 4 акцій. 

Нехай експерт визначив, що клієнту вигідно інвестувати кошти в акції таких підприємств, як 

«Дніпровська ГЕС», «Західенерго», «Гідроенергетика України», «ДТЕК». Період аналізу 

один рік. Дані по місяцях по вартості акцій компаній опрацювати за 2015 рік. 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Сформулювати модель Квазі-Шарпа для прибутковості портфеля цiнних паперiв. 

2. Розрахувати дисперсію та коваріацію, які є оцінками ризику. 

3. Розрахувати значення оптимального портфеля. 

4. Розрахувати прибутковiсть одиничного портфеля в перiод t. 

5. Розрахувати середню прибутковість цiнного папера за минулi перiоди. 

6. Розрахувати середню прибутковiсть одиничного портфеля за минулi перiоди.  

7. Порахувати коефіцієнт   цiнного папера. 

8. Порахувати показник ризику одиничного портфеля. 

9. Здійснити розрахунок залишкового ризику, який є мірою розкиду прибутковості 

цінного паперу. 

10. Розрахувати частки акцій в інвестиційному портфелі. 

11. Описати задачу та зробити висновок за результатами її розв’язку. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%95%D0%A1


Контрольні запитання: 

1. Які існують методи і моделі управління інноваційним розвитком економічної 

системи? 

2. Які існують моделi визначення характеристик iнвестицiйного портфеля? 

3. В чому полягає застосування моделі Квазі-Шарпа? 

4. Що таке прибутковість портфеля цінних паперів? 

5. За якою формулою визначається ризик портфеля цiнних паперiв? 

6. Як записується формула для визначення прибутковості одиничного портфеля в період 

t? 

7. За якою формулою розраховується коефіцієнт   цінного папера? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________             Васьків О. М.,ст. викладач   

                             (підпис)              (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



Конспект лекції №6 

ТЕМА 5: АНАЛІЗ І ОЦІНКА РИЗИКІВ У БІЗНЕСІ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін 

як Дисципліна «Інформатика», «Моніторинг ІТ-технологій», «Макроекономіка», 

«Економіко-математичне моделювання». 

 

Мета лекції: навчитись застосовувати способи моделювання управлінських рішень, таких 

як метод «Дерева рішень», метод «платіжної матриці» та метод із властивостями 

марківських процесів. 

 

План лекції 

1. Способи моделювання управлінських рішень. 

1.1. Метод «дерева рішень». 

1.2. Математичне або оптимальне програмування. 

1.3. Аналіз чутливості. 

1.4. Метод Монте-Карло. 

1.5. Теорія масового обслуговування. 

2. Оцінка альтернативних маркетингових стратегій через «платіжну матрицю». 

3. Властивості марківських процесів. 

 

Опорні поняття: ризик, економічний ризик, бізнес, дерево рішень, платіжна матриця, 

марківські процеси. 
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

1.Способи моделювання управлінських рішень. 

1.1. Метод «дерева рішень» 

Ухвалення рішень − це основа діяльності організації. Від якості розробки, прийняття 

та впровадження управлінських рішень залежить ефективність використання людських, 

матеріальних, фінансових, енергетичних та інформаційних ресурсів конкретної організації. 

За результатами рішень відбуваються процеси порівняння, аналізу та оцінки. Ухвалення та 

виконання управлінських рішень – найголовніший оціночний критерій керівних 

здібностей. Адже від оцінки рішень та процесу їх ухвалення, форм впровадження, 

виконання залежать продуктивність праці, раціональне використання спожитих ресурсів, 

мотивація персоналу, структура інформаційної системи та багато інших аспектів 

керівництва. Ухвалення управлінського рішення – це вибір однієї з кількох можливих 

http://www.statsoft.com/textbook/stclatre.html


альтернатив. Тобто, це модель, у якій фігурує певне число варіантів та можливість обрати 

кращий з них. Відсутність вибору ускладнює процес ухвалення рішення. Ця ситуація 

передбачає, що рішення вже ухвалив хтось інший або втрутилися непідвладні сили. 

Результатом обраного рішення повинна бути якась дія. Можна дійти висновку, що 

"прийняття рішень означає процес, завдяки якому обирається лінія поведінки, як 

вирішення певної проблеми"'. Тут ключовими словами є процес, лінія поведінки, вибір, 

вирішення і проблема. Звідси, дві умови ухвалення рішення – визначення проблеми і вибір 

рішення. 

Серед способів моделювання домінують такі: 

1. Теорія ігор, що моделює вплив прийнятого рішення на складові навколишнього 

середовища (конкурентів, партнерів, споживачів тощо). 

2. Теорія черг, яка проектує найкращу систему товаропросування, визначає оптимальне 

число каналів розподілу і структуру збутової мережі (так звана модель оптимального 

обслуговування). 

3. Управління запасами (заготівельна логістика) визначає час розміщення замовлень, їх 

кількість, обсяг товарних залишків на складах та ін. 

4. Лінійне програмування забезпечує оптимальний спосіб розподілу ресурсів при наявності 

різних варіантів наявності потреб у них. 

5. Імітаційне моделювання – прогноз розвитку ситуації. 

6. Економічний аналіз – метод оцінки витрат, структури собівартості, економічних вигод, 

побудова графіків залежності трьох змінних: рівня продаж, собівартості одиниці продукції 

та обсягу отриманого прибутку. 

7. Платіжна матриця – статистичний метод, що дає змогу обрати найбільш оптимальний 

варіант з кількох пропонованих. 

8. Дерево рішень являє собою схематичне відображення послідовних рішень керівника з 

відображенням фінансових результатів, імовірності отримання їх позитивного значення, 

можливості порівняння альтернатив. 

9. Екстраполяція – це прогнозування набутого досвіду, існуючих тенденцій, динаміки та 

побічних припущень з метою передбачення майбутнього. 

Моделювання вибору рішень в умовах ризику за допомогою «дерева рішень» − 

це один з важливих методів оцінки ризику. Даний метод передбачає графічну 

побудову варіантів вкладених рішень. 

Дерево рішень – це графічне зображення послідовності рішень і станів середовища 

з указівкою відповідних ймовірностей та виграшів для будь-яких комбінацій альтернатив і 

станів середовища.  

Процес прийняття рішень за допомогою дерева рішень у загальному випадку 

припускає виконання п’яти етапів (рис. 1): 

Етап 1. Формулювання завдання. Насамперед необхідно відкинути всі фактори, що 

не стосуються проблеми, а серед безлічі тих, що залишилися, виділити істотні і несуттєві. 

Це дозволить привести опис завдання прийняття рішення у форму, що піддається аналізу. 

Повинні бути виконані такі основні процедури: визначення можливостей збору інформації 

для експериментування і реальних дій; складання переліку подій, що з певною імовірністю 



можуть відбутися; установлення тимчасового порядку розташування подій, у наслідках 

яких міститься корисна і доступна інформація, і тих послідовних дій, які можна розпочати. 

Етап 2. Побудова дерева рішень. 

Етап 3. Оцінка імовірностей станів середовища, тобто зіставлення шансів 

виникнення кожної конкретної події. Слід зазначити, що вказані імовірності визначаються 

або на підставі наявної статистики, або експертним шляхом. 

Етап 4. Установлення виграшів (чи програшів, як виграшів зі знаком мінус) для 

кожної можливої комбінації альтернатив (дій) і станів середовища. 

Етап 5. Вирішення завдання. 

«Дерево рішень» складається з ряду вузлів і гілок, які з них виходять.Квадрати 

позначають пункти прийняття рішень, кола – можливі події, а дуги − відповідають 

переходам між логічно пов’язаними рішеннями і випадковими подіями. З вершин-рішень 

(квадратів) виходить стільки дуг, скільки є варіантів (альтернатив); вибір конкретної дуги 

(варіант рішення). З вершин-подій також може виходити кілька дуг. Але тут вже вибір 

здійснюється випадковим чином відповідно до заданих ймовірностями окремих випадків. 

 

Рис. 1. Основні етапи прийняття рішення за допомогою методу побудови дерева 

рішень 

 

Гілками дерева ставлять у відповідність суб’єктивні та об’єктивні оцінки можливих 

подій. Йдучи вздовж побудованих гілок, оцінюють кожен шлях, як правило, на основі 

ймовірностей, і з усіх можливих оцінок обирають варіант дій з найменшою ймовірністю. 

При цьому кількісну оцінку одержує кожен варіант. 

У процесі побудови дерева використовується два види гілок: гілка рішень і гілка 

результатів. Гілка рішень передбачає прийняття того чи іншого рішення і позначається у 

вигляді вершини з гілками, що відходять від неї (рішеннями). Гілка подій малюється тоді, 



коли зовнішні фактори визначають, яка з можливих випадкових подій відбудеться. Кожна 

гілка представляє можливий результат, а число Рi, що асоціюється з кожною гілкою, являє 

собою ймовірність, з якою дана подія відбувається (рис. 2). 

 

Рис. 2. Принциповий вигляд дерева рішень 

 

Якщо мають місце два чи більше послідовних безлічі рішень, причому подальші 

рішення ґрунтуються на результатах попередніх, і (або) два або більше безлічі станів 

середовища (тобто з'являється цілий ланцюжок рішень, що випливають одне з іншого, які 

відповідають подіям, що відбуваються з деякою відомою або заданою ймовірністю), 

використовується "дерево рішень". 

З його допомогою часто оцінюють ризик за проектами, при реалізації яких 

інвестування коштів відбувається протягом тривалого періоду часу. 

"Дерево рішень" – це графічне зображення послідовності рішень і станів 

навколишнього середовища із зазначенням відповідних ймовірностей і виграшів для будь-

яких комбінацій альтернатив і станів середовищ (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Формальна структура "дерева рішень" 

 

Е – вузол рішення, тобто вузол, що характеризує момент прийняття рішення; 

е – лінія, що представляє альтернативу рішення; 

Z – вузол події, тобто вузол, що позначає випадкова подія; 

z – лінія, що описує стан навколишнього середовища, що стала наслідком настання 

випадкової події; 



R – вузол результату, тобто вузол, що позначає результати, пов'язані з певними 

альтернативними рішеннями і станами навколишнього середовища; 

R/E – вузол, що позначає наявність певного результату і необхідність прийняття рішення. 

Аналітик проекту, що здійснює побудову "дерева рішень", для формулювання 

різних сценаріїв розвитку проекту повинен володіти необхідною і достовірною 

інформацією з урахуванням ймовірності і часу їх настання. 

Метод «дерева рішень» застосовують на практиці у ситуаціях, коли результати 

одного рішення впливають на подальші рішення, тобто, для прийняття послідовних 

рішень. 

Компоненти графіку «дерева рішень» включають: 

– три поля, які можуть повторюватися в залежності від складності самої задачі: 

а) поле дій (поле можливих альтернатив). Тут перераховані всі можливі альтернативи дій 

щодо вирішення проблеми; 

б) поле можливих подій (поле ймовірностей подій). Тут перелічені можливі ситуації 

реалізації кожної альтернативи та визначені імовірності виникнення цих ситуацій; 

в) поле можливих наслідків (поле очікуваних результатів). Тут кількісно охарактеризовані 

наслідки (результати), які можуть виникнути для кожної ситуації; 

 – три компоненти (три типи вузлів): 

а) перша точка прийняття рішення. Вона зображена на графіку у вигляді чотирикутника 

(квадрата) та вказує на місце, де повинно бути прийнято остаточне рішення, тобто на 

місце, де має бути зроблений вибір курсу дій; 

б) точка можливостей. Вона звичайно зображується у вигляді кола та характеризує 

очікувані результати можливих подій; 

в) «гілки дерева». Вони зображуються лініями, які ведуть від першої точки прийняття 

рішення до результатів реалізації кожної альтернативи (замикаючі вузли – зображуються у 

вигляді трикутників. 

Ідея методу «дерева рішень» полягає у тому, що просуваючись гілками дерева у 

напрямку справа наліво (тобто від вершини дерева до першої точки прийняття рішення): 

а) спочатку розрахувати очікувані виграші по кожній гілці дерева (чисту приведену 

вартість (NVP)): NVP = ρ × R, ρ − ймовірність настання події; R – величина виграшу або 

втрат. 

б) порівнюючи ці очікувані виграші, зробити остаточний вибір найкращої альтернативи. 

В аналізі рішень «дерево рішень» використовуються як візуальний і аналітичний 

інструмент підтримки ухвалення рішень, де розраховуються очікувані значення (або 

очікувана корисність) конкуруючих альтернатив. 

Дерево рішень складається з трьох типів вузлів: 

Вузли рішення –зазвичай представлені квадратами; 

Імовірнісні вузли – представляються у вигляді кола; 

Замикаючі вузли – представляються у вигляді трикутника. 

 

Дерево рішень будується зверху вниз 

Проблему оцінки кредитного ризику (залежна категорійна змінна) на основі 



категорійних змінних – провісників: кредитної історії, поточного боргу, наявності 

поручительства (застави) та неперервного провісника – доходу, який має три градації 

 

Рис. 7. Варіант дерева рішень для оцінки кредитного ризику 

 

 

Контрольні запитання: 

1. Які процеси називають марківськими ланцюгами? 

2. Від чого залежить ймовірність будь-якого стану системи у майбутньому? 

3. Що відносять до особливих властивостей марківських процесів? 

4. Що потрібно задати, щоб цілком визначити марківський ланцюг з r можливими 

станами? 

5. Яким чином можна визначити вектор 
     ) , ,( 3

3

3

2

3

1

3 РРРР n

j
  з дерева розвитку 

марківського процесу для трьох інтервалів часу? 

6. Для чого використовують апарат теорії марківських процесів? 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________    Васьків О. М.     

                             (підпис)                (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



Конспект лекції №6 

ТЕМА 8. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АНТИКРИЗОВОГО ІНДИКАТИВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Вступ до фаху», «Інформатика», «Моделювання економіки», «Системи прийняття рішень». 

 

Мета лекції полягає у наданні студентам знань з вивчення методологічних основ індикативного 

планування, у формуванні матриць попарних порівнянь та визначати альтернативи забезпечення 

кредиту та відносну важливість кожного з критеріїв. 

 

План лекції 
1. Методологічні основи індикативного планування. 

2. Індикатори оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. 
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

1. Методологічні основи індикативного планування 

Під методологією індикативного планування потрібно розуміти систему принципів і вимог 

до його розробки. Методологія індикативного планування передбачає основні принципи, методи 

розробки та логіку складання планів на певні періоди, ланки та рівні народного господарства. 

Теорія і практика державного регулювання економіки виробила основні принципи 

індикативного планування, до яких належать: 

 поєднання аналітичних і прогнозних методів з метою вивчення соціально-економічних 

явищ, визначення конкретних об´єктів державного впливу та вибір засобів впливу; 

http://pidruchniki.com/15660721/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_instrument_dlya_priynyattya_rishen_pri_strategichnomu_planuvanni
http://pidruchniki.com/15660721/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_instrument_dlya_priynyattya_rishen_pri_strategichnomu_planuvanni
http://stud.com.ua/25063/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_saati


 широке інформування суб´єктів господарювання про перспективи соціально-економічного 

розвитку держави, територій, галузей і сфер, які можуть використовуватися при виборі особистих 

рішень; 

 застосування здебільшого непрямих регуляторів, обов´язкових для всіх суб´єктів 

господарювання. 

Індикативний план містить три типи показників: директивні, прогнозні та розрахункові. 

Директивні показники затверджуються, і до них належать ліміти, соціально-економічні 

нормативи, показники цільових комплексних програм, податки, держзамовлення (контракти). 

Прогнозні показники визначають можливі орієнтири розвитку економіки, окремих сфер та 

елементів ринку. Розрахункові показники відображають аналітичні й фінансові аспекти плану.  

У процесі розробки державного плану економічного і соціального розвитку 

використовуються такі прогнозні та розрахункові показники: обсяги виробництва найважливіших 

видів продукції; поставки продукції до країн СНД; обсяги експорту та імпорту продукції; 

міжрегіональні поставки продукції; виробництво валового національного продукту (чистої 

продукції); використання трудових ресурсів та зайнятість населення; розмір грошових доходів 

населення; введення в дію об´єктів соціальної сфери; завдання з приватизації державного майна; 

розміри цін на продукцію державних підприємств; завдання з охорони навколишнього 

середовища. 

Важливе місце у впливі держави на економічні процеси займає індикативне планування. 

Воно є адекватною ринковим відносинам формою макроекономічного планування.  

Індикативне планування принципово відрізняється від директивного планування способами 

досягнення цілей, поставлених у плані. Його показники не мають для окремих господарських 

суб'єктів статусу обов'язкових завдань, а мають рекомендаційно-орієнтуючий характер. 

Виражаючи цілі і пріоритети соціально-економічної політики держави на відповідний період, 

показники індикативного плану набувають життєвої сили для окремих суб'єктів ринку лише за 

допомогою цілеспрямованої системи правових та економічних регуляторів. Останні створюють 

правову основу і економічні стимули для здійснення виробничо-господарської діяльності у 

напрямах, які відповідають цілям і пріоритетам суспільства, виражених у державному плані.  

Індикативні плани включають розділи, які охоплюють увесь спектр проблем соціально-

економічного розвитку країни: показники розвитку економіки в цілому (макроекономічні 

показники), окремих її сфер, соціального розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та ін. Але 

серцевиною індикативних планів є економічні програми, спрямовані на розв'язання найбільш 

актуальних проблем розвитку країни. Не випадково тому індикативне планування часто 

називається економічним програмуванням. Кількість і характер економічних програм залежить від 

конкретних цілей та умов розвитку національної економіки. Так, у повоєнний період у багатьох 

країнах до таких завдань належали: модернізація виробництва, зміна структури економіки, 

скорочення безробіття, стримання інфляції, соціальний захист населення, конверсія військової 

промисловості. 

Індикативне планування відноситься до непрямих методів. В індикативній частині 

планування державні господарські органи на основі аналізу функціонування економіки 

визначають та інформують підприємців про пріоритетні економічні цілі, варіанти прогнозів 

структурних змін, розвиток науки і техніки, динаміку найважливіших матеріально-фінансових 

пропорцій, зміни кон’юнктури зовнішнього і внутрішнього ринків, рівня співвідношення цін та 

інше. 

Індикативне (рекомендаційне) планування - це пасивна форма управління життєдіяльністю 

регіонів та територіальним розвитком держави в цілому. До індикативного планування входить: 

аналітичні роботи, що розкривають тенденції територіального розвитку, прогнози таких 

тенденцій, у тому числі міжрегіональних пропорцій, регіональних балансів трудових ресурсів, 

робочих місць, водних, паливно-енергетичних, мінерально-сировинних ресурсів, кормів, 

продовольства, грошових доходів та видатків населення тощо.  

Індикативне планування в даному разі включає і рекомендації підприємцям, 

муніципальним органам та урядові, що базується на вивченні та оцінці ситуації, яка складається в 

тому чи іншому регіоні (соціальної, екологічної, ресурсної забезпеченості, ступеня господарської 

освоєності території), маркетинг (вивчення внутрішнього та зовнішнього ринку), створення 



постійних консультаційних центрів з проблем регіональної економіки та територіального розвитку 

в цілому. 

Регіональні програми соціально-економічного розвитку являють собою комплекс 

взаємоузгоджених заходів з метою вироблення необхідних правових, економічних та 

організаційних умов щодо стабілізації та покращання соціально-економічного становища в регіоні 

на основі ефективного використання наявного потенціалу (природно-ресурсного, науково-

технічного, інтелектуального тощо). 

Цільове призначення державного механізму регулювання регіональними програмами 

повинно бути зорієнтоване на: 

 активізацію господарської діяльності у регіонах на основі впровадження нових виробничих 

відносин та поліпшення використання природно-ресурсного й економічного потенціалу; 

 створення умов для вдосконалення спеціалізації регіонів, прискореного розвитку 

прогресивних галузей господарства, залучення капіталу в регіони, що мають для нього найбільш 

сприятливі передумови; 

 ліквідацію локальних екологічних криз в окремих регіонах. 

 

2. Індикатори оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства 

Індикатори антикризового планування діяльності підприємства 

На сучасному етапі розвитку світової економіки особливе місце у забезпеченні ключових 

бізнес-процесів займає стратегічне управління, яке включає планування, організацію і контроль 

системи ключових показників, управління якістю, аналіз інформації і прогнозування результатів 

діяльності суб'єктів господарювання. Сучасні прогностичні системи застосовуються у тих 

областях, де ефективність залежить від співставлення множини різних факторів, врахування 

причинно-наслідкових зв'язків, від необхідності нетривіальних міркувань. Прогнозування в 

рамках індикативного планування виступає як його перша, обов'язкова, аналітична стадія. 

Відбувається деякий взаємовплив прогнозних і планових процедур. У зв'язку з цим планове 

рішення повинне містити дві групи характеристик. 

1) індикатори – характеристики бажаних станів об'єкта управління в опорних точках. 

2) регулятори – характеристики способів досягнення цих станів. 

Індикатори визначаються як параметри границь, в межах яких система, включаючи 

організаційні механізми, матеріальні і фінансові потоки, може стійко функціонувати і розвиватися. 

На відміну від "показника", який дає лише  кількісну констатацію, індикатор має векторний, 

направлений характер. Індикатори мають граничні (порогові) значення рівнів прибутковості, 

податкових ставок, режимів розвитку багаторесурсних систем. 

Під індикативним плануванням потрібно розуміти планування, яке оперує показниками-

індикаторами: індексами зміни економічних величин, структурними співвідношеннями, 

динамікою дисконтування, рухливістю облікових ставок і інше. Зміст його складає сукупність 

процедур узгодження процесів виробництва, які реалізуються на різних рівнях управління:  

 на макроекономічному рівні – у вигляді прогнозів, бюджетних планів і програм, які 

розробляються державними органами господарського управління; 

 на регіональному чи територіальному рівні – у вигляді регіональних прогнозів, програм і 

бюджетних планів, які розробляються владними структурами; 

 на мезоекономічному рівні – у вигляді планів, прогнозів і програм розвитку галузей, 

територіально-виробничих комплексів і промислових вузлів, які розробляються метакорпораціями 

(міжгалузевими, міжрегіональними і міжнародними фінансово-промисловими групами); 

 на мікроекономічному рівні – у вигляді стратегічних планів розвитку підприємств як 

юридичних осіб. 

Індикативне планування на мікроекономічному рівні – це процес формування системи 

параметрів (індикаторів), які визначають стан господарського суб'єкта і засобів впливу на нього. 

Розробка індикативного плану починається з формування цілей розвитку підприємства на 

перспективу і оцінки наявних ресурсів, які можуть бути задіяні для реалізації цих цілей. 

Для побудови моделей управління та прийняття рішень необхідна інформація, основним 

джерелом якої є люди (cуб’єкти прийняття рішень, експерти, користувачі), яким легше подати 



необхідні дані на рівні якісного опису та оцінок. Саме цим вимогам найбільшою мірою відповідає, 

зокрема, розроблений Сааті метод аналізу ієрархій (МАІ), що дає можливість здійснювати 

підтримку прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень при виборі одного з множини 

об’єктів (варіантів рішень тощо). Метод аналізу ієрархії є систематизованою математичною 

процедурою для ієрархічного подання елементів, які визначають сутність певної економічної 

проблеми. Метод полягає у декомпозиції проблеми на більш прості складові частини та подальшій 

обробці послідовності суджень cуб’єкту прийняття рішень, що подаються у вигляді попарних 

порівнянь. Ці судження далі відображаються у кількісній формі. В результаті може бути 

виражений відносний ступінь (інтенсивність) взаємодії елементів в ієрархії.  

 

3. Метод аналізу ієрархій: математична формалізація 

У сучасних умовах достатньо актуальним залишається питання розробки методики оцінки 

схильності підприємства до банкрутства, яка була б адекватною умовам функціонування 

українських підприємств, що склалися на даний момент. В якості одного з таких методів може 

служити метод аналізу ієрархій, який дозволяє дати інтегральну оцінку діяльності підприємств по 

цілому ряду критеріїв. Визначивши множину підприємств (
i

Q ) і вибравши набір критеріїв для їх 

оцінки (
j

K ), за допомогою цього методу шляхом попарного порівняння всіх підприємств по всіх 

критеріях, а також критеріїв по їх відносній важливості один відносно одного можна одержати 

глобальні пріоритети (рівень фінансової стійкості) кожного підприємства (
Q

P ). Алгоритм методу 

аналізу ієрархій включає наступні основні кроки.  

Крок 1. Здійснюється декомпозиція цілі в ієрархію. 

На першому (вищому) рівні знаходиться загальна ціль; на другому рівні – h факторів чи 

критеріїв, які уточнюють ціль; на третьому (нижньому) рівні – k альтернатив, які повинні бути 

оцінені по відношенню до критеріїв другого рівня.  

Крок 2. Формується матриця, елементами якої є числа, що показують відносну важливість 

кожного критерію відносно всіх інших. Матриця має наступний вигляд: 
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де h – кількість критеріїв.  

Матриця 
0

C  агрегує думки експертів відносно взаємної пріоритетності критеріїв (
j

K ). 

Принцип формування матриці описаний в таблиці нижче. 

Таблиця 1. 

Фундаментальна шкала парних порівнянь 

Інтенсивність (вага) 

відносної важливості 

Якісна оцінка Пояснення 

1 Однаково важливі Обидва елементи роблять однаковий 

внесок щодо досягнення кінцевої цілі 

3 Не набагато важливіший Існують висловлювання відносно 

пріоритету одного елемента щодо 

іншого, але ці висловлювання досить 

непереконливі 

5 Суттєво важливий Існують достатньо переконливі 

докази та логічні критерії, що один з 



 

Крок 3. Після побудови ієрархічної моделі і складання матриць попарних порівнянь проводиться 

ієрархічний синтез. Сутність цього етапу полягає у побудові вектора рейтингових оцінок 

альтернативних рішень (стратегій) шляхом синтезу векторів пріоритету матриць попарних 

порівнянь часткових цілей, критеріїв тощо. 

Вектори пріоритету можна обчислити в такі способи: 

1. Як головний власний вектор матриці. 

2. Як середньогеометричне елементів рядків матриці (окремо для кожного рядка). 

3. Іншими методами. 

Якщо в якості елементів вектора пріоритету використовувати середньогеометричні 

елементи рядків матриці A
i

j
, тобто величини  
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то елементи вектора вагових коефіцієнтів пріоритету 
i

jU  обчислюється за формулою 
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Крок 4. Оцінюється однорідність суджень експертів. Необхідність цього кроку обумовлена тим, 

що кількісна (кардинальна) і транзитивна (порядкова) однорідність може бути порушена, оскільки 

людські відчуття не можна виразити точною формулою. Наприклад, при співставленні критеріїв 

експерт може показати, що критерій А володіє більш високим рівнем значимості, ніж критерій Б, 

критерій Б переважає на критерієм В, але В важливіший ніж А. Зокрема, це може статися, коли 

критерії А, Б, В мають близькі рівні значимості. 

В якості оцінки узгодженості суджень експерта у розрізі матриці порівнянь 
i

jA  

використовується індекс  

),1/()(
11

,

max


 ii

jii

j
nnIYC   

де: 
i

j
IYC  - індекс узгодженості суджень; 

ji ,

max
  – максимальне власне значення матриці попарних 

порівнянь 
i

j
A . 

У випадку, коли безпосереднє обчислення величини 
ji ,

max
  спричинює певні труднощі, можна 

скористатися наближеним методом, що складається з двох послідовних  кроків. 

елементів є важливішим (вагомішим) 

7 Значно важливіший Існують переконливі докази великої 

значущості одного елемента 

порівняно з іншим  

9 Абсолютно важливіший Усвідомлення пріоритету одного 

елемента щодо іншого максимально 

підтверджується 

2, 4, 6, 8 Проміжні оцінки між 

двома сусідніми 

судженнями 

Потрібен певний компроміс 

;
1


 9,...,1  

Обернені значення 

ненульових оцінок 
Якщо елементу 1E при порівнянні з 

елементом 2E  надається одна з 

ненульових інтенсивностей, то 

елементу 2E  при порівнянні з 1E

надається обернене значення цієї 

інтенсивності 

0 Непорівняльність Немає сенсу в порівнюванні 

елементів 



Крок 1. Для кожного стовпчика матриці попарних порівнянь знаходиться сума його елементів  
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Крок 2. Величина 
ji ,

max
  покладається рівною добутку векторів 
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 Використовується також відносна оцінка узгодженості суджень 

),(ІУСМ
ІУС

ВУС
i

ji

j
  

де: 
i

j
ВУС - відносна узгодженість суджень експерта відповідно до матриці попарних порівнянь 

;i

j
A  

i

j
ІУС - індекс узгодженості суджень відповідно до матриці ;i

j
A  )(ІУСМ - нормативне 

значення (математичне сподівання) індексу узгодженості суджень, обчислення якого здійснюється 

експериментально, шляхом імітаційного моделювання матриці попарних порівнянь. У табл. 3 

наведені значення )(ІУСМ  залежно від порядку матриці (отримані у праці Сааті).  

Таблиця 2. 

Нормативні значення індексу узгодженості суджень 

Порядок 

матриці, 

n 

Нормативне 

значення, 

М(ІУС) 

Порядок 

матриці, n 

Нормативне 

значення, 

М(ІУС) 

Порядок 

матриці, n 

Нормативне 

значення, М(ІУС) 

1 0,00 6 1,24 11 1,51 

2 0,00 7 1,32 12 1,54 

3 0,58 8 1,41 13 1,56 

4 0,90 9 1,45 14 1,57 

5 0,12 10 1,49 15 1,59 

В якості допустимого використовується значення 1,0допВУС  (у деяких випадках 

використовуються 2,0допВУС ). Якщо ж для матриці попарних порівнянь 
i

j
A  

i

j
ВУС  

перевищує задану норму (0,1 чи 0,2), то це вказує на те, що заповнення матриці попарних 

порівнянь здійснювалось із суттєвими порушеннями щодо логічних суджень. А тому експертові 

пропонується перевірити свої судження, а то й заново структурувати задачу.  

Враховуючи, що за 2
1


i
n  індекс узгодженості суджень ,01 

j
ІУС  нормативне значення 

індексу узгодженості суджень ,0)( ІУСМ  отримуємо, що ,0/0i

j
ВУС  тобто є 

невизначеним. Для уникнення невизначеності в цьому випадку (при 2
1


i
n ) покладають 

.0i

j
ВУС  

Оцінювання узгодженості всієї ієрархії здійснюється шляхом складання зважених 

показників узгодженості всіх її рівнів.  

Якщо для матриць ,i

j
A , що відповідають елементам 

i

j
E  i -го рівня ієрархії (

1,,1,0  Li  ), визначено індекси узгодженості суджень 
i

j
ІУС  (

i
nj ,,1  ) і з цих індексів 

утворено вектори-рядки 

).,,1:(
i

i

j

i njІУСІУС   

то індекс узгодженості (ІУІ) повної домінантної ієрархії (що має L рівнів) визначається за 

формулою 

.0121012010 UUUІУСUUІУСUІУСІУСІУІ LL    

Узгодженість ієрархії можна оцінювати також і на основі відносної оцінки 



),(/ ІУІМІУІВУІ   

де: ВУІ – відносна оцінка узгодженості ієрархії; М(ІУІ) – нормативне значення індексу 

узгодженості ієрархії. Для повної домінантної ієрархії М(ІУІ) обчислюється за формулою 

;)()()()( 0121010 UUUІУСМUІУСМІУСМІУІМ LL    

).,,1:)(()(
i

i

j

i njІУСMІУСМ   

Узгодженість ієрархії вважається допустимою, якщо 1,0ВУІ  (іноді допускається 

)2,0ВУІ ). 

 

Загальний висновок за темою лекції 

У лекції було розглянуто методологічні основи індикативного планування та представлено 

математичну формалізацію методу аналізу ієрархій. 

 

Питання для самоконтролю: 

2. Метод аналізу ієрархій.  

3. Математичні моделі антикризового індикативного планування на базі методу аналізуі 

єрархій. 

4. Поняття вектора вагових коефіцієнтів. 

5. Максимальне власне значення матриці попарних порівнянь. 

6. Відносна оцінка узгодженості ієрархії. 

7. При яких значеннях узгодженість ієрархії вважається допустимою? 

Чому рівна величини 
ji ,

max
 ? 

 

 

Завдання для самоконтролю: 

Задача: Комерційний банк вивчає питання надання кредиту одному зі своїх клієнтів. Клієнт 

пропонує альтернативні варіанти щодо застави, а саме: 1s  - автомобіль; 2s - власний бізнес; 3s - 

нерухомість. Визначити найбільш надійну заставу кредиту за допомогою методу аналізу ієрархій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                            (підпис)              (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 



Конспект лекції №7 

 

Тема: Технології управління ризиками 

 

Управління ризиками сьогодні – один з видів професійної діяльності, що 

динамічно розвивається, а також вимагає ґрунтовних фахових суджень у сфері теорії 

фірми, страхової справи, аналізу господарської діяльності суб’єкта господарювання 

і т. ін. Діяльність конкретного бізнесу в цій сфері напрямлена на захист своєї фірми 

від дій ризиків, що створюють небезпеку її прибутковості, і сприяє рішенню 

головної задачі підприємництва: залежно від ситуації з декількох проектів вибрати 

оптимальний, з огляду на те, що чим прибутковіший проект, тим вищий ступінь 

ризику для фірми. Якісне управління ризиком підвищує шанси підприємницької 

фірми домогтися успіху в довгостроковій перспективі і зменшує небезпеку 

погіршення її фінансового положення. 

Досліджуючи процес управління ризиками, варто вирізняти подальші етапи, 

що входять до нього (рис. 5.25). 

 

Рис. 5.25. Етапи процесу управління ризиками 

 

Розглядаючи діяльність бізнесу в ринковій економіці, можна стверджувати, 

що господарські ризики невідворотні і тому варто пам’ятати, що ризику не 

уникнути, а краще працювати над можливістю його передбачити та мінімізувати. 

Загально прийнято вважати, що ризики здійснюють на управління суб’єктом 

господарювання як деструктивний, так і конструктивний вплив, що веде до 

прийняття надто обачної стратегії уникнення від них, що є причиною гальмування 

розвитку об’єкта управління, так, як нечітке зовнішнє середовище та прийняття 

ризику є допоміжним потенціалом розвитку сучасного бізнесу, що заохочує до 

прийняття рішень, спрямованих на більший, але правдоподібний ризик. Це 

твердження є основою концепції підприємницького ризику (рис. 5.26). 

• передбачення ризиків

• визначення їхніх 
імовірних розмірів і 
наслідків

• розробку і реалізацію 
заходів щодо 
запобігання чи 
мінімізації 
пов’язаних з 
ризиками втрат

Процес управління 
ризиками



Стратегія управління ризиком – це уміння управляти функціонуванням 

суб’єкта господарювання при невідомих економічних обставинах, що базується на 

прогнозу ризику і засобах його мінімізації. 

Розробка стратегії управління ризиками є одним із суттєвих задач 

підприємства, в процесі якої можна отримати чіткі відповіді на запитання 

наступного плану: які саме види комерційних ризиків підприємство зобов’язане 

враховувати у своїй діяльності; які способи й інструменти дають можливість 

управляти цими ризиками; який обсяг комерційного ризику підприємство може 

взяти на себе (прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних коштів). 

 

Рис. 5.26. Концепція підприємницького ризику 

 

Втім лише визначення стратегії для керування економічним ризиком замало, 

необхідно володіти і механізмами її виконання – систематичністю керування 

економічними ризиками, що, забезпечує:  

 побудову результативної системи визначення і контролювання схвалених 

рішень; 

 організацію в компанії особливого підрозділу (працівника), який володітиме 

управлінням ризиками; 

 вивільнення коштів і створення особливих резервів для страхування ризиків, 

покриття збитків і втрат. 



Наявність підприємницького ризику є неупередженою потребою і його 

причинами є (рис. 5.27): 

 

Рис. 5.27. Причини існування підприємницького ризику 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  

                            (підпис)              (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

Причини існування підприємницького ризику

Невизначеність 
підприємницького середовища, 

перш за все-зовнішнього

Обмеженість ресурсів  
підприємництва й пов'язана із 

цим реальна загроза їх 
дефіциту



Конспект лекції №8 
 

ІТ-ризики та їх зв'язок з бізнес-ризиками 

 

У сьогоднішній час впевнено можна стверджувати, що ми живемо у столітті, 

де технології формують майбутнє. Кожен, хто залучений у сфері бізнесу в 

реальному часі, знає, наскільки важливими стали технології для бізнесу. На 

початкових етапах бізнес у повній мірі залежав від робочої сили, проте з розвитком 

технологій бізнес прагне розвиватися разом з ними. Незалежно від напрямку 

бізнесу, технології важливі для його ефективності та успіху. Оскільки, технології 

мають невід’ємне значення у бізнесі, то до бізнес-ризиків відносять ІТ-ризики. 

Усі види сучасної техніки мають як і позитивні так і негативні для суспільства 

наслідки, та у свою чергу містять у собі екологічні, технологічні та соціальні 

ризики. Ризик – це потенційна можливість отримати в умовах усвідомлюваної і 

майбутньої невизначеності заздалегідь невідомий результат негативного характеру. 

В науковій літературі зазначається, що інформаційна невизначеність 

(відсутність інформації про можливих станах системи, про зовнішнє середовище і 

т. п.) є середовищем появи ризику. Проблеми розробки та функціонування 

програмно-математичного забезпечення в принципі відрізняються від більшості 

технічних проблем. Основний фактор ризику пов'язаний з тим, що існують 

фундаментальні причини, в силу яких програмне забезпечення не можна зробити 

настільки надійним, щоб можна було не сумніватися в тому, що не виникне 

нештатна ситуації і несанкціонована робота систем. При цьому ризики зростають з 

ростом масштабів і складності системотехнічних комплексів. 

Розглядаючи підприємницькі ризики, можна стверджувати, що немає єдиного 

погляду на ризики і на їх співвідношення (чи тотожність) з бізнес-ризиками. 

Поділяючи ризики на рівні підприємства чи корпорації на ринкові, ділові 

(бізнес-ризики), операційні та кредитні, здійснюється велика помилка в 

класифікації, а саме, відбувається штучне звуження сфери бізнес-ризиків, до яких 

віднесено лише ті ризики, які безпосередньо пов’язані з діловими операціями 

компанії на її ринках постачання та збуту. 

Враховуючи вище сказане, варто зазначити, що поняття бізнес-ризику є 

набагато ширшим. Воно тісно пов’язане з імовірністю неотримання підприємством 

очікуваного фінансового результату внаслідок впливу численних зовнішніх і 

внутрішніх факторів. Його відмінність від підприємницького ризику полягає у тому, 

що останній, окрім ризиків бізнесу, охоплює також ризики його власників 

(акціонерів, учасників, пайовиків). З погляду оцінки та контролю бізнес-ризиків, 

одним із головних чинників є якісна природа ризиків, які досліджуються. 



В процесі дослідження бізнес-ризику науковцями розглядаються три категорії 

для ризик-менеджменту (рис. 5.12): 

 

Рис. 5.12. Категорії для ризик-менеджменту 

 

Успіх у світі бізнесу залежить від правильності та обґрунтованості обраної 

стратегії господарської, інвестиційної та фінансової діяльності, а також від 

володіння інформацією про ризики, які загрожують бізнесу (рис. 5.13). 

 

Рис. 5.13. Запобігання бізнес-ризикам 

 

Аналіз статистики, спілкування зі спеціалістами, моніторинг галузевих звітів 

та публікацій, а також активна участь в обговоренні на форумах, забезпечують 

дослідникам визначення ризику. 

Щоб вижити в умовах ринкових відносин, потрібно вирішуватися на 

впровадження технічних нововведень і на сміливі нетривіальні дії, а це підсилює 

ризик. Для будь-якого бізнесу важливим є не уникнення ризику взагалі (це 

практично неможливо), а вивчення, передбачення, оцінка та управління ризиками з 

метою їх мінімізації, а при можливості і звернення їх в позитивний фактор у вигляді 

отримання додаткового доходу. 
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можна 
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ризики

Зовнішні 
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Визначення факторів та подій, що
можуть негативно вплинути на цілі
компанії

Ризики, які не будуть виявлені на
цьому етапі не зможуть бути
мінімізовані в майбутньому

Виявляти ризики краще в процесі
планування та бюджетування



Бізнес-ризики викликаються впливом різних факторів, пов'язаних як з 

внутрішніми процесами компанії, так і з зовнішніми макроекономічними, 

регіональними, галузевими аспектами. До найбільш важливим зовнішніх факторів 

належать: інфляція (значний і нерівномірний зростання цін як на сировину, 

матеріали, паливо, енергоносії, комплектуючі вироби, транспортні та інші послуги, 

так і на продукцію і послуги підприємства); зміна банківських процентних ставок і 

умов кредитування, податкових ставок і митних зборів; зміни у відносинах 

власності і оренди, в трудовому законодавстві і ін. 

Якщо розглядати ризик зі сторони бізнесу то це – ризик можливості неадекватного 

прибутку або навіть збитків, пов'язаних з невизначеністю такої як конкуренція, зміна смаку та 

попиту клієнтів, вартість введення, зміна урядової політики тощо. Діловий ризик виникає 

внаслідок конкуренції, кон'юнктури ринку, асортименту товарів тощо. Двома основними 

факторами, що призводять до бізнес-ризику, є: 

1. Внутрішній ризик – ризик, який виникає внаслідок подій, які відбуваються в організації. Ці 

ризики є контрольованими. Вони виникають через такі фактори, як страйки, зупинки роботи 

профспілки, аварії на заводі, недбалість працівників, збій машин, технологічна застарілість, 

пошкодження товару, спалах пожежі тощо. 

2. Зовнішній ризик – ризик, що виникає внаслідок зовнішніх подій для фірми, і тому він не 

піддається контролю. Він може виникнути через коливання цін, зміни смаку клієнтів, урядових 

норм, обставини непереборної сили тощо. 

Розглядаючи і вивчаючи бізнес-процеси, структуру бізнес-ризиків можна подати наступним 

чином (рис. 5.14). 

 

Рис. 5.14. Види бізнес-ризиків 

 

Інформаційно-технологічний прогрес останніх десятиліть справив значний 

вплив на всі сфери життя, в тому числі інформаційні технології – ІТ – значно 

збільшили можливості ведення бізнесу. 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  

                            (підпис)              (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції №8 

ТЕМА8. Експертні системи та методи оцінки бізнес-ризиків. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Вступ до фаху», «Інформатика», «Моделювання економіки», «Системи прийняття рішень». 

 

Мета лекції полягає у наданні студентам знань використання експертних систем при 

вирішенні завдань в оцінці ризиків, важких для експерта-людини. 

 

План лекції 
1. Ризик і теорія ігор. 

2. Експертні системи. 

 

Опорні поняття: антикризове індикативне планування, метод аналізу ієрархій, матриця 

попарних порівнянь, критерії. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Євстрат Д. І. Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки маркетингової 

активності торговельних підприємств / Д. І. Євстрат, Ю. І. Кушнерук // Проблеми економіки. 

– 2012. – №2. – С. 66-71. 

2. Мазаракі А. А. Математичне програмування в Excel: Навч. посібник / А. А. Мазаракі, 

Ю. А. Толбатов – К.: Четверта хвиля, 1998. – 208 с. 

3. Панкратова Н. Д. Комплексне оцінювання чутливості рішення на основі методу 

аналізу ієрархій / Н. Д. Панкратова, Н. І. Недашківська // Системні дослідження та 

інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал. – 2006. – №4. – 2006. – 

С. 7-25. 

4. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. / Т. Саати, К. 

Керис – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с. 

2. Шориков А. Ф. Экспертная система инвестиционного проектирования. Прикладная 

информатика. 2013. № 5 (47). С. 96–104. 

3. Крисевич В. С. Экспертные системы для персональних компьютеров: методы, 

средства, реализации: Справ. Пособие. Минск. 1990.  190 с. 

4. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. М.: 

Горячаялиния – Телеком. 2009. 452 с. 

5. Класифікація і характеристика експертних методів URL: 

https://pidruchniki.com/1677081363828/tovaroznavstvo/klasifikatsiya_harakteristika_ekspertnih
_metodiv 

6. Балашов П. А. Оценка рисков информационной безопасности на основе нечеткой 

логики. URL: http://www.nwaktiv.ru/textstat2/index.html  

7. Легчекова Е. В., Титов О. В. Метод расчета риска информационной 

безопасности.URL: 

http://lib.ibteu.by/bitstream/handle/22092014/3600/Легчекова%20Е.В.%2C%20Титов%20О.В.%2

0 Метод%20расчета.pdf  

8. Landoll D. The security risk assessment handbook: a complete guide for performing security 

risk assessments / Douglas J. Landoll. – Boca Raton: Auerbach Publications, 2016. – 504 p. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна 

презентація. 

 

Експертні системи та методи оцінки бізнес-ризиків. 

В умовах існуючої економічної нестабільності розробка і створення комп’ютерної 

експертної системи для реалізації процесів бізнес-планування на основі використання 

сучасних інформаційних технологій допоможе ефективно провести маркетингове 

https://pidruchniki.com/1677081363828/tovaroznavstvo/klasifikatsiya_harakteristika_ekspertnih_metodiv
https://pidruchniki.com/1677081363828/tovaroznavstvo/klasifikatsiya_harakteristika_ekspertnih_metodiv


дослідження для виробництва продукції / послуг, скласти фінансовий план проекту та 

забезпечити управління та оцінку ризиками. Така система буде ефективним інструментарієм 

для підтримки прийняття рішень господарюючого суб’єкта при виборі конкретного бізнес-

проекту, який відповідає заданим цілям  [22, с. 96]. 

Для формалізації знань в комп’ютерних експертних системах можна використовувати 

певні правила, які встановлюють відносини між даними і фактами з метою отримання 

логічних висновків («результатів міркувань»), подібних до тих, які використовує людина при 

вирішенні аналогічних завдань. 

Слід зазначити, що головною перевагою комп’ютерних експертних систем, 

призначених для реалізації інформаційного забезпечення і підтримки прийняття 

управлінських рішень, є можливість в процесі їх експлуатації здійснювати навчання і 

накопичення знань в системі, тобто здійснювати накопичення формалізованої інформації, 

яку використовують в наступних процесах логічного висновку. 

У загальному експертна система, яку використовують у бізнесі, складається з бази 

даних (даних в різних форматах, структурованих відповідно до архітектури системи), бази 

знань (частини системи, в якій містяться факти і знання з відповідної предметної області, 

структуровані і формалізовані різними засобами), підсистеми виводу рішень (програмна 

реалізація механізму формування результатів рішення підзадач і конкретного завдання в 

цілому, на основі алгоритмів, пов’язаних з базою даних, що включає вихідні дані, і базою 

знань), підсистеми придбання знань, підсистеми виведення рішень (вирішувача задач), 

підсистеми пояснень рішень, підсистеми навчання і інтелектуального призначеного для 

користувача інтерфейсу [23, с. 65].  

На рисунку 13 представлена структура комп’ютерної експертної системи для бізнес-

планування, що містить основні описані підсистеми. 

При цьому така комп’ютерна експертна система є інтелектуальною системою для 

реалізації процесів інформаційного забезпечення та підтримки прийняття управлінських 

рішень при бізнес-плануванні, призначеної для експлуатації господарюючими суб’єктами в 

різних галузях економіки. 

Експертні системи з успіхом застосовуються в тих галузях, де крім застосування 

стандартних алгоритмічних методів, що базуються на точних обчисленнях, є потреба в 

знаннях та досвіді конкретних експертів-аналітиків, а прийняття рішень формується в умовах 

неповноти даних та залежить скоріше від якісних, ніж від кількісних оцінок [17, с. 307].  

 
Рис. 13. Структура комп’ютерної експертної системи для бізнес-планування 

До таких предметних областей належить насамперед область аналізу фінансової 

діяльності, де ефективність рішень, що приймаються залежить від співставлення множини 

різних факторів, обліку складних причинно-наслідкових зв’язків, застосування 

нетривіальних логічних міркувань тощо.Так, багато фірм, що працюють на Нью-йоркській 

фондовій біржі використовують експертні системи для розв’язку задач в багатьох галузях 

(рис.14.). 
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Рис. 14. Галузі застосування експертних систем 
Джерело: розроблено автором за [24]. 

Використання таких експертних систем суб’єктами господарювання дозволить 

їм мати ефективний інструментарій формування бізнес-планів для реалізації різних 

виробничих і комерційних проектів із врахуванням бізнес-ризиків.  

Широко застосовують експертні методи, що являють собою методи оцінки, які 

проводяться групою експертів в умовах невизначеності або ризику. Експертні методи 

можна розділити на три підгрупи [25], що подані на рис. 15. 

 
Рис. 15. Класифікація експертних методів 
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Конспект лекції №7 

ТЕМА 5. ОЦІНКА РИЗИКУ З ВИКОРИСТАННЯМ АПАРАТУ МАРКІВСЬКИХ 

ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін 

як Дисципліна «Інформатика», «Моніторинг ІТ-технологій», «Макроекономіка», 

«Економіко-математичне моделювання». 

 

Мета лекції полягає у наданні студентам знань з методології та інструментарію 

моделювання економічних процесів, що розвиваються в умовах перехідної економіки, з 

використанням основ теорії марківський процесів, а також навчитись використовувати 

апарат теорії марківських процесів для прогнозування фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

 

План лекції 

1. Дослідження марківських процесів через поняття „випадкова величина” та 

„випадковий процес”. 

2. Марківський процес та поняття марківської властивості. 

3. Основи теорії ланцюгів Маркова. Ланцюги Маркова. 

 

Опорні поняття: марківські процеси, випадкова величина, марківська властивість, 

ланцюги Маркова, задача прийняття рішень. 
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7. Адаптивне управління еволюції поняття та сутнісна характеристика // 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна 

презентація. 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

Останнім часом динамічно розвивається новий підхід до пояснення постійних 

змін економічних процесів та явищ, який отримав назву «Еволюційна теорія 

економічних змін». Засновником еволюційної економіки як розділу економічної науки 

вважають австрійського економіста Иозефа Шумпетера. Існує думка, що підходи 

еволюційної економіки можуть бути плідними в побудові теорії економіки перехідного періоду. 

В перехідний період, коли процеси прискорюються, ламаються старі інституції, 

створюються нові, економічна рівновага не встигає ще встановитися, як умови 

знову змінюються. Головне – зрозуміти, яким чином відбувається процес змін. 

Еволюційні моделі – це моделі переходу системи із стану t у стан t+1. При цьому 

стан системи у момент часу t-1 не має значення. Математичним інструментарієм, який 

дозволяє описати такий перехід, є марківські процеси, названі так по імені математика, 

професора Петербурзького університету А.А.Маркова (1856-1922), який вперше їх 

досліджував. 

 

1. Дослідження марківських процесів через поняття „випадкова величина” та 

„випадковий процес” 

Досліджуючи марківські процеси вводяться поняття „випадкова величини” та 

„випадковий процес”. 

Випадкова величина – це величина, яка в результаті дослідження може прийняти 

одне із числових значень відомої множини, однак наперед невідомо яке. 

http://stud.com.ua/53274/ekonomika/markivski_protsesi_sistemi_masovogo_obslugovuvannya
http://stud.com.ua/53274/ekonomika/markivski_protsesi_sistemi_masovogo_obslugovuvannya
http://manualsem.com/book/766-imovirnisni-procesi/12-lekciya-3-markovskij-vipadkovij-proces-z-diskretnimi-stanami-ta-neperervnim-chasom.html
http://manualsem.com/book/766-imovirnisni-procesi/12-lekciya-3-markovskij-vipadkovij-proces-z-diskretnimi-stanami-ta-neperervnim-chasom.html
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2012/S1/МАРКІВСЬКІ%20ПРОЦЕСИ%20УПРАВЛІННЯ%20ВИТРАТАМИ%20НА%20ЯКІСТЬ%20ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇПІДГОТОВКИ%20ВИРОБНИЦТВА.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2012/S1/МАРКІВСЬКІ%20ПРОЦЕСИ%20УПРАВЛІННЯ%20ВИТРАТАМИ%20НА%20ЯКІСТЬ%20ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇПІДГОТОВКИ%20ВИРОБНИЦТВА.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2012/S1/МАРКІВСЬКІ%20ПРОЦЕСИ%20УПРАВЛІННЯ%20ВИТРАТАМИ%20НА%20ЯКІСТЬ%20ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇПІДГОТОВКИ%20ВИРОБНИЦТВА.pdf
http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2009_15.pdf
http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2009_15.pdf
http://allref.com.ua/uk/skachaty/Adaptivne_upravlinnya_organizaciyeyu
http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek1_borsuk.php


Випадковий процес (випадкова функції S(t)) – це функція, яка кожному моменту t із 

часового проміжку проведеного дослідження ставить у відповідність єдину випадкову 

величину S(t). 

Якщо система S протягом часу t змінює свої стани S(t) випадковим чином, то можна 

говорити про те, що в даній системі протікає випадковий процес. Таким чином, процес 

еволюції при переході із стану в стан можна назвати випадковим. 

 

2. Марківський процес та поняття марківської властивості 

Марківський процес – це випадковий процес, який протікає в системі S і володіє 

властивістю відсутності наслідків. Для кожного моменту часу t0 імовірність будь-якого 

стану S(t) системи S в майбутньому при t більше t0 залежить тільки від її стану S(t0) в 

теперішньому і не залежить від того, як і скільки часу розвивався цей процес у минулому. 

Таким чином, можна стверджувати, що кожен наступний стан об’єкта є результатом 

попереднього стану і джерелом наступного, при цьому інші стани до уваги не 

приймаються. 

Марківський випадковий дискретний процес, який протікає в системі S, 

характеризується не тільки можливим станом, в якому система може перебувати 

випадковим чином, але й тими моментами часу, в яких можуть відбуватися її переходи із 

стану в стан. Ці моменти часу можуть бути завчасу відомі або випадкові. 

Існує два різновиди випадковий процесів, які протікають у системі: 

1. випадковий процес з дискретним часом – це такий процес, в якому переходи 

системи із стану в стан відбуваються тільки в визначені заздалегідь моменти часу t1, t2, …, 

tn; 

2. випадковий процес із неперервним часом – це процес, в якому переходи можливі у 

будь-який випадковий момент часу. 

Марківський процес описує поведінку стохастичної системи, у якій настання 

чергового стану залежить тільки від безпосередньо попереднього стану системи. Якщо 

nttt  10   ),2,1,0( n  - моменти часу, то сімейство випадкових величин 
kt

  буде 

процесом Маркова тоді і тільки тоді, коли воно володіє марківською властивістю 
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для всіх можливих значень випадкових величин ,
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Ймовірність  1, 11 
 ntntxx xxPp

nnnn
  називається перехідною. Вона являє 

собою умовну ймовірність того, що система буде знаходитися у стані nx  в момент nt , якщо 

в момент 1nt  вона знаходилася в стані 1nx . Цю ймовірність називають також 

однокроковою перехідною, оскільки вона описує зміну стану системи між послідовними 

моментами часу 1nt  і nt . Аналогічно m-крокова перехідна ймовірність визначається 

формулою  

 ntmntxx xxPp
nmnmnn
 

, .      (2) 

 



Загальний висновок за темою лекції 

У лекції було розглянуто методології та інструментарій моделювання економічних 

процесів з використанням основ теорії марківський процесів. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Марківський процес та поняття марківської властивості. 

2. Основи теорії ланцюгів Маркова. Ланцюги Маркова. 

3. Марківська задача прийняття рішень. 

4. Абсолютні і перехідні імовірності. 

5. Однорідна матриця переходів. 

6. Поняття стохастичного процесу. 

7. Марківський випадковий процес. 

8. Поняття однокрокової та двокрокової перехідної імовірності. 

9. Які процеси називають марківськими ланцюгами? 

10. Від чого залежить ймовірність будь-якого стану системи у майбутньому? 

11. Що відносять до особливих властивостей марківських процесів? 

12. Що потрібно задати, щоб цілком визначити марківський ланцюг з r можливими 

станами? 

13. Яким чином можна визначити вектор 
     ) , ,( 3

3

3

2

3

1

3 РРРР n

j
  з дерева розвитку 

марківського процесу для трьох інтервалів часу? 

14. Для чого використовують апарат теорії марківських процесів? 

 

 

Завдання для самоконтролю: 

Марківська задача прийняття рішень 

Розглянемо простий приклад, який буде служити нам на протягом всього часу 

розгляду марківських процесів. Не дивлячись на простоту, висновки, які ми зробимо 

знаходять застосування в області управління запасами, заміни обладнання, контролю і 

регулювання грошових потоків і т.д. 

Кожний рік на початку сезону проводиться хімічний аналіз стану ґрунту у саду. В 

залежності від результатів аналізу продуктивність праці на новий сезон оцінюється як 1) 

хороша, 2) задовільна чи 3) погана. 

В результаті багаторічних спостережень помітили, що продуктивність в поточному 

році залежить тільки від стану ґрунту в попередньому році. Тому ймовірності переходу 

ґрунту з одного стану продуктивності в другий для кожного року можна представити як 

ймовірності переходу в наступному ланцюзі Маркова. 
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Перехідні ймовірності в матриці 1P  показують, що продуктивність ґрунту в 

поточному році не краща, ніж у попередньому. Наприклад, якщо стан ґрунту в поточному 

році є задовільним (стан 2), то в наступному році він може залишитися задовільним з 

ймовірністю 0,5 чи стати поганим (стан 3) з тією ж ймовірністю.  

В результаті різноманітних агротехнічних заходів можна змінити перехідні 

ймовірності 1P . Для підвищення продуктивності ґрунту переважно застосовуються 

добрива. Цей захід приводить до нової матриці перехідних ймовірностей 2P .  
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Працівники можуть прийняти рішення використовувати чи не використовувати 

добрива, його прибуток чи збиток буде змінюватися в залежності від прийнятого рішення. 

Матриці 
1R  і 

2R  визначають функції доходу (в сотнях у.о.) і відповідають матрицям 

перехідних ймовірностей 
1P  і 

2P . 

,

100

150

367
11




















ij

rR  

.

236

047

156
22






















ij

rR  

Елементи 
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2R  враховують витрати, пов'язані із застосуванням добрива. 

Наприклад, якщо система знаходиться у стані 1 і залишається у цьому стані і в наступному 

році, то прибуток буде рівним ,62

11
r  якщо ж добрива не використовуються, .71

11
r  

Маючи результати хімічного аналізу ґрунту, працівники повинні вибрати найкращу 

стратегію поведінки (удобрювати чи не удобрювати ґрунт). При цьому оптимальність 

прийнятого рішення ґрунтується на максимізації сподіваного прибутку. 

Працівників може також цікавити оцінка сподіваного прибутку по наперед 

визначеній стратегії поведінки при тому чи іншому стані системи. Наприклад, вони 

можуть прийняти рішення завжди застосовувати добрива, якщо стан ґрунту поганий (стан 

3). У такому випадку говорять, що процес прийняття рішення описується стаціонарною 

стратегією. 

Кожній стаціонарній стратегії відповідають свої матриці перехідних ймовірностей і 

доходів, які можна побудувати на основі матриць ,1P  ,2P  
1R  і 

2R . Наприклад, для 

стаціонарної стратегії, яка вимагає застосування добрива тільки тоді, коли стан ґрунту 

поганий (стан 3), результуючі матриці перехідних ймовірностей і доходів задаються 

наступними виразами. 
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Ці матриці відрізняються від 1P  і 1R  тільки третьою стрічкою, яка включена в них з 

матриць 2P  і 2R . Причина цього в тому, що 2P  і 2R  - матриці, які відповідають ситуації, 

коли добрива застосовуються при будь-якому стані ґрунту (поганому стані). 
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Лекція № 11 

 

Тема 11. Математичні методи та моделі оцінювання системних 

характеристик підприємства: маневреність, життєздатність, надійність, ризик, 

напруженість, інерційність. 

Навчальний час: 4год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як «Вступ до фаху», «Інформатика», «Моделювання економіки». 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: навчитись використовувати метод 

визначення матричної гри за допомогою лінійного програмування при оптимізації 

структури «валютного кошика». 

 

Питання для перевірки базових знань за темою: 

1. Поняття норми прибутку. 

2. Сподівана норма прибутку. 

3. Принцип максимальної невизначеності Гіббса-Джейнса. 

4. Поняття матричної антагоністичної гри з нульовою сумою. 

5. Метод визначення матричної гри за допомогою лінійного програмування. 

6. Яким чином можна визначити, чи матриця має сідловий елемент? 

7. Як скоригувати значення елементів матриці для того, щоб вони були 

додатними? 

 

Завдання: 

1) Нехай дано ціни валют 4 видів (амер. долара, євро, фунта стерлінгів та рос. рубля) 

за одну одиницю у нац. гр. од. (гривні), які спостерігалися за 12 періодів (12 міс. 

2015 р., інформація про валюти представлена на основі документації валютного 

відділу Львівської філії АКБ «Укрсоцбанк», табл. 4); 

2) обчислити значення норми прибутку 
ij

r ( ;4,,1i ) у періоди .12,,2 j  за 

формулою 
1

1







ij

ijij

ij
f

ff
r . 

Сформувати таблицю з значеннями норм прибутків. 

Скоригувати значення норм прибутків на 1 для отримання додатніх елементів 

матриці; 

3) визначити, чи матриця R  має сідловий елемент. 

Для цього знайдемо мінімальні елементи у рядках матриці, а тоді максимальне 

з них, та максимальні у стовпцях, а тоді мінімальне з них: 

rij
ji

i
i

minmaxmax    r ij
ij

j
j

maxminmin    

4) розв’язати матрицю за допомогою симплекс-методу. 

Як вже зазначалося раніше, необхідно розв'язати дві задачі: одну на мінімум 

цільової функції, оскільки перший гравець прагне знайти такі значення 
*

ip , і 

відповідно 
il , щоб ціна гри була максимальною, а іншу – на максимум, оскільки 
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другий гравець прагне знайти такі значення 
*

j
q , і відповідно 

j
b

 
щоб ціна гри була 

мінімальною. 

Таблиця 4 

Курси валют за 2015 рік відносно гривні 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Євро 9,94 9,98 9,97 9,71 9,41 9,15 9,08 10,20 10,19 10,06 10,95 10,9 

Долар 8,30 8,30 8,29 8,18 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 

Рубль 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 

Ф.стр. 11,9 11,99 11,07 11,82 11,36 11,19 11,85 11,05 11,139 11,90 11,77 11,8 

 

Зробити наступні висновки: у якому вигляді можна записати оптимальну 

структуру «валютного кошика»?; у якому співвідношенні банку доцільно 

розподіляти свої кошти між усіма валютами?; визначити які валюти є 

найстабільнішими і складають основу портфеля валют; визначити максимальну 

норму прибутку; визначити, що є протидією для гравця отримати максимальний 

прибуток і у яких відсотках. 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

Математична модель задачі обрання оптимальної структури 

«валютного кошика» 

Розглянемо наступну ситуацію. Маємо k  видів іноземних валют, 

пронумерованих індексом ,,,1 ki   L  – обсяг фінансових ресурсів у національній 

валюті; 
i

L  – фінансові ресурси у національній валюті, що їх затрачено на купівлю 

валюти і-го виду ( ki ,,1 ). Необхідно сформувати «валютний кошик» 

),,(
1 k

xxx  , де 
1

x  – частка вартості кожного виду валюти ( ki ,,1 ). Треба мати 

на увазі, що 

,
21 k

LLLL    LL
i
0  ( ki ,,1 ), (1) 

L

L
x i

i
  ( ki ,,1 ).     (2) 

Очевидно, що ,1
21


k

xxx  10 
i

x  ( ki ,,1 ). 

У подальших математичних виразах використовуватимуться такі позначення:  

1n  – кількість можливих для спостереження величин валютних курсів; 

ij
f  – можливі курси і-го виду валюти ( ki ,,1 , nj ,,1  ); 

ij
r  – можливі норми прибутку гоi   виду валюти ( ki ,,1 , nj ,,1  ); 

j
q  – ймовірність відповідних можливих норм прибутку ( nj ,,1  ); 

)(
ijnk

rRR 


 – функціонал оцінювання (матриця) розміром . 

Норма прибутку визначається за формулою 100
1

1









ij

ijij

ij
f

ff
r ,  

( ki ,,1 , nj ,,1  ), а сподівана норма прибутку може бути обчислена за 

формулою 

nk 
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;
1

j

n

j
iji
qrm 



  ( ki ,,1 )                             (3) 

Як бачимо, можна прийняти гіпотезу, що будь-які конкретні величини норми 

прибутку операції купівлі-продажу валют є реалізаціями випадкової величини. 

Дискретні випадкові величини 
i

R  ( ki ,,1 ) та  
i

k

i
ix

xRR 
1

 є нормами прибутку і-

го виду валюти і «валютного кошика» ),,(
1 k

xxx  . Ця гіпотеза дає змогу 

використовувати для вивчення властивостей «кошика» ймовірнісно-статистичні 

моделі. Сподівана норма прибутку «валютного кошика» може бути обчислена за 

формулою 

i

k

i

n

j
jiji

k

i
i

k

i
iixx

xqrxRMxRMRMm 
 









1 111

)()(  (4) 

де )(
ii

RMm   – сподівана норма прибутку гоi   виду валюти, обчислена за 

формулою (3). 

Математична модель задачі обрання оптимальної структури «валютного 

кошика» має вигляд 

max)(
1 1

 
 

i

k

i

n

j
jijxx
xqrRMm    (5) 

за системи обмежень 

1
1




n

j
j

q        (6) 

1
1




k

i
i

x        (7) 

0
j

q   ( nj ,1 )    (8) 

0
i

x   ( ki ,1 )    (9) 

застосувавши принцип максимальної невизначеності Гіббса-Джейнса в умовах 

інформаційної ситуації І4 можна визначити точкову оцінку 

,
1

ˆˆˆ
21

n
qqq n        (10) 

підставляючи це значення у формули, отримаємо 

),,,1(
1

ˆ
1

kirr
n

m
n

j

iiji  


    (11) 

задачу лінійного програмування maxˆ
1




k

i
iix

xrm  за системи обмежень (6)-(9), яка 

розв'язується симплекс-методом. 

В умовах інформаційної ситуації І5 (як у нашому прикладі) доцільне 

застосування теорії ігор щодо формування «валютного кошика». П'ята інформаційна 

ситуація характеризується абсолютно протилежними інтересами СПР та 

економічного середовища (або несхильністю суб'єкта прийняття рішення до ризику, 

прагненням уникнути ризику), тобто має місце конфлікт між ними, при цьому 

економічне середовище є активним і являє собою зловмисного противника гравця 

(банку). Розглянемо матричну антагоністичну (з нульовою сумою) гру двох осіб, яка 
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має платіжну матрицю, ),(
ijnk

rRR 


 де 
ij

r  – можливі норми прибутку i -го виду 

валюти (і = 1,...,к, j = 1, ...,n). Якщо нижня ціна гри rij
ji

i
i

minmaxmax    не 

дорівнює верхній ціні гри r ij
ij

j
j

maxminmin   , то оптимальним розв'язком 

гри є сукупність змішаних стратегій гравців, що визначаються векторами  

),,( **

1

*

k
ppP        (12) 

та 

),,( **

1

*

n
qqQ        (13) 

відповідно, а ціна гри 

)( *

1 1

*

ijj

k

i

n

j
i

rqpV 
 

      (14) 

(у цій грі як перший гравець виступає СПР, банк, його клієнт та ін., як другий – 

валютний ринок). 

Відповідно до теореми: якщо гра, яка має платіжну матрицю )(
ijnk

rRR 


 не 

має сідлового елемента, то для інформаційної ситуації І5 точкова оцінка вектора 

) , ,(
1 n

qKqQ   є (13), розв'язок задачі (5)-(9) має вигляд (12), тобто ,*

ii
px 

Vmx
x

max ,  

де V – ціна гри, обчислена за формулою (14). 

Зауваження. Якщо платіжну матрицю )(
ijnk

rRR 


 не можна звести до типу 

2k  або n2 , то в багатьох випадках буває зручно розв'язати задачу теорії гри як 

задачу лінійного програмування симплексним методом, що дає змогу широко 

використовувати сучасні ЕОМ для побудови оптимальної структури «валютного 

кошика». 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література: 

1. Пономаренко В. С. Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку : 

монографія / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, К. А. Стрижиченко. – Х. : ВД 

«ІНЖЕК», 2004. – 254 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Савчук В. П. Оптимізація фондового портфелю // 

http://www.management.com.ua/finance/fin013.html. 

2. Сомик А. В. Валютний кошик як операційний орієнтир курсової політики: 

зарубіжний досвід та перспективи для України // 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2556. 

3. Валютний кошик // http://bibliograph.com.ua/vneshneeconomicheskie-

svyazi/86.htm. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

http://www.management.com.ua/finance/fin013.html
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2556
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рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного 

заняття. 

Задача: Дано ціни валют трьох видів (американського долара, євро, фунта 

стерлінгів) за одну одиницю у національних грошових одиницях (гривні), які 

спостерігалися за минулі 12 місяців 20016 року (інформація про валюти 

представлена на основі документації валютного відділу Львівської філії АКБ 

"Райфайзенбанк"). Реалізувати задачу формування „валютного кошика” та здійснити 

аналіз отриманого результату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 
 



Конспект лекції №12 

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ МАРКІВСЬКОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Вступ до фаху», «Інформатика», «Моделювання економіки». 

 

Мета лекції полягає у наданні студентам знань з інструментарію моделювання функціонування та 

оцінювання стратегій розвитку підприємств, що здійснюються методом повного перебору та 

методом ітерацій по стратегіях. 

 

План лекції 
1. Модель з нескінченною кількістю етапів. Метод повного перебору. 

2. Метод ітерацій по стратегіях без дисконтування. 

3. Метод ітерацій по стратегіях з дисконтуванням. 

 

Опорні поняття: банкрутство, метод повного перебору, метод інтерацій, дисконтування, 

індикативне планування.  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Математичне планування експериментів в АПК / В. О. Аністратенко, В. Г. Федоров.-

К.:Вища школа,1993.-374с. 

2. П О Кравець, О М Проданюк Марківські методи навчання у системах прийняття рішень // 

http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/4153Mark%D1%96vsk%D1%96_metodi_navchannja_/1.html. 

3. Х.А. Таха, Введение в исследование операций, 2005, 912 с. 

4. Е.С. Вентцель. Исследование операций. – М.: Советское радио, 1972. 

5. Вагнер Г. Основы исследования операций. (в трех томах) М.: Мир, 1972 – 1973. 

 

 

Інтернет ресурси:  

1. http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1314&T=05&lng=1&st=0. 

2. http://bibliograph.com.ua/logistika-1/68.htm. 

3. http://stud.com.ua/23032/logistika/metod_povnogo_pereboru. 

4. http://wiki.tntu.edu.ua/. 

5. http://kuchka.info/kursova-robota-na-temu-metod-hruboji-syly-abo-povnyj-perebir.html. 

6. Метод итерации по стратегиям без дисконтирования // http://studopedia.ru/12_245207_metod-

iteratsii-po-strategiyam-bez-diskontirovaniya.html. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація. 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

1. Модель з нескінченною кількістю етапів. Метод повного перебору 

Існує два методи розв'язку задачі з нескінченною кількістю етапів. Перший метод 

ґрунтується на переборі всіх можливих стаціонарних стратегій в задачі прийняття рішення. Метод 

повного перебору можна використовувати тільки тоді, коли загальна кількість стаціонарних 

стратегій з точки зору практичних обчислень достатньо мала. Другий метод, який називається 

методом ітерацій по стратегіях, як правило, є більш ефективним, оскільки визначає оптимальну 

стратегію ітераційним шляхом.  

Припустимо, що в задачі прийняття рішення є S стаціонарних стратегій. Нехай – матриці 

перехідних (однокрокових) ймовірностей і прибутків, які відповідають певній стратегії, 

Ss ,,2,1  . Метод перебору включає наступні дії. 

Крок 1. Обчислюємо 
s

i
v  – сподіваний прибуток, який одержується за один етап при стратегії s для 

заданого стану i.  

http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1314&T=05&lng=1&st=0
http://bibliograph.com.ua/logistika-1/68.htm
http://stud.com.ua/23032/logistika/metod_povnogo_pereboru
http://wiki.tntu.edu.ua/
http://kuchka.info/kursova-robota-na-temu-metod-hruboji-syly-abo-povnyj-perebir.html


Крок 2. Обчислюємо 
s

i
  – довгострокові стаціонарні ймовірності матриці перехідних 

ймовірностей 
sP , які відповідають стратегії s. Ці ймовірності (якщо вони існують) знаходяться з 

рівнянь 

,sssP          (1) 

,1
21

 s

m

ss        (2) 

де  .,,,
21

s

m

sss    

Крок 3. Обчислюємо по наступній формулі 
sE  сподіваний прибуток за один крок (етап) при 

вибраній стратегії s.  

Крок 4. Оптимальна стратегія 
*s  визначається з умови, що  

 .max
* s

s

s EE        (3) 

2. Метод ітерацій по стратегіях без дисконтування 
Метод ітерацій по стратегіях ґрунтується на наступному. Як показано на попередній лекції 

для будь-якої конкретної стратегії сподіваний сумарний прибуток за n- ий етап визначається 

рекурентним рівнянням 

.,,2,1),()(
1

1
mijfpvif

m

j
nijin

 



  (4) 

Це рівняння і служить основою методу ітерацій по стратегіях. Однак, щоб зробити 

можливим вивчення асимптотичної поведінки процесу, вид рівняння можна трохи змінити. На 

відміну від величини n, яка фігурує в рівнянні і відповідає n-му етапу, позначимо через   

кількість етапів, які залишаються для аналізу. Тоді рекурентне рівняння записується у вигляді 

.,,2,1),()(
1

1
mijfpvif

m

j
iji

 



  (5) 

Тут 


f  – сумарний сподіваний прибуток при умові, що залишилися не розглянутими   

етапів. При такому визначенні   можна вивчити асимптотичну поведінку процесу, покладаючи 

при цьому, що .  

Позначимо через ),,,(
21 m

   вектор довгострокових стаціонарних ймовірностей з 

матрицею перехідних ймовірностей 
ij

pP   і нехай 
mm

vvvE   
2211

 – сподіваний 

прибуток за етап, обчислений по схемі попереднього розділу, тоді можна показати, що при 

достатньо великому   

).()( ifEif 


      (6) 

де )(if  – постійний член, який описує асимптотичну поведінку функції )(if  при заданому стані 

i. 

Так як )(if


 представляє сумарний оптимальний прибуток за   етапів при заданому стані 

і, а Е – сподіваний прибуток за один етап, то інтуїтивно зрозуміло, чому величина )(if


 рівна 

сумі E  та )(if  і коригуюче число, яке враховує визначений стан і. При цьому звичайно, 

передбачається, що число   достатньо велике. 

Тепер рекурентне рівняння можна записати у наступному вигляді 
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Спростивши це рівняння, одержуємо 
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тобто, маємо m рівнянь з m+1 невідомими )(,),2(),1( mfff   і .E  



Кінцевою ціллю є визначення оптимальної стратегії, яка приводить до максимального 

значення E. Так, як є m рівнянь з m+1 невідомими, оптимальне значення E не можна визначити за 

один крок. У зв'язку з цим використовується ітеративна процедура, яка починається з довільної 

стратегії. За допомогою ітеративної процедури визначається нова стратегія, яка дає ліпше 

значення E. Ітеративний процес закінчується, якщо дві послідовно одержувані стратегії 

співпадають. 

Ітеративний процес складається з двох основних кроків. 

1. Крок оцінки параметрів. Вибираємо довільну стратегію s. Використовуючи відповідні їй 

матриці 
sP  і 

sR  та покладаючи (довільно) ,0)( mf s
 розв'язуємо рівняння 

mivjfpifE
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відносно невідомих ,sE  ).1(,),1( mff ss   Переходимо до наступного кроку. 

2. Крок покращення стратегії. Для кожного стану і визначаємо альтернативу k, яка 

забезпечує 

.,,2,1,)(
1

max mijfpv
m

j

sk

ij

k

i
k
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(Тут використовуються значення ),( jf s
 ,,,2,1 mj   визначені на кроці оцінки 

параметрів.) Результуючі оптимальні розв'язки для станів m,,2,1   формують нову стратегію t. 

Якщо s і t ідентичні, то алгоритм закінчується і в цьому випадку t  - оптимальна стратегія. У 

протилежному випадку покладаємо ts   і повертаємося до кроку оцінки параметрів. 

Оптимізаційна задача на кроці покращення стратегії потребує пояснення. Ціллю цього 

кроку є одержання максимального значення E. Як показано вище,  





m

j
iji

ifjfpvE
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).()(     (11) 

Оскільки )(if  не залежить від альтернатив k, задача максимізації на кроці покращення 

стратегії еквівалентна максимізації E за альтернативами k. 

Варто відзначити що метод ітерацій по стратегіях достатньо швидко сходиться до 

оптимального розв'язку, що є його характерною особливістю. 

 

3. Метод ітерацій по стратегіях з дисконтуванням 

Описаний метод ітерацій по стратегіях можна узагальнити на випадок дисконтування. 

Якщо позначити через 1  коефіцієнт дисконтування (переоцінки), то рекурентне рівняння при 

скінченній кількості етапів можна записати у наступному вигляді 
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Відзначимо, що   рівне кількості етапів які необхідно розглянути. Можна показати, що 

при   (модель з нескінченною кількістю етапів) ),()( ifif 


 де )(if  - приведений до 

поточного моменту часу дисконтований прибуток при умові, що система знаходиться у стані і і 

функціонує на нескінченному інтервалі часу. Таким чином, довготермінова поведінка )(if


 при 

  не залежить від значення .  У цьому полягає відмінність від випадку без дисконтування, 

коли ).()( ifEif 


 Цього слід було чекати, оскільки у випадку з дисконтуванням вплив 

майбутніх прибутків асимптотично зменшується до нуля. Дійсно, приведений прибуток )(if  

повинен наближатися до постійної величини при .  

З врахуванням вищенаведеного у даному випадку при використанні методу ітерацій по 

стратегіях виконується наступна дія. 

1. Крок оцінки параметрів. Для довільної стратегії s з матрицями 
sP  і 

sR  розв'язуємо 

систему з m рівнянь 
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відносно m невідомих ).(,),2(),1( mfff sss   

2. Крок покращення стратегії. Для кожного стану і визначаємо альтернативу k, яка 

забезпечує 
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де )( jf s  мають значення, визначені на кроці оцінки параметрів. 

Якщо одержана стратегія t співпадає зі стратегією s, то алгоритм закінчений; у цьому 

випадку стратегія t оптимальна. У протилежному випадку покладемо s=t і повторюємо крок 

оцінки параметрів.  

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

У лекції було розглянуто інструментарій моделювання функціонування та оцінювання 

стратегій розвитку підприємств, що здійснюються методом повного перебору та методом ітерацій 

по стратегіях. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Метод повного перебору. 

2. Метод ітерацій по стратегіях без дисконтування. 

3. Метод ітерацій по стратегіях з дисконтуванням. 

4. Крок оцінки параметрів. 

5. Крок покращення стратегії. 

6. Поняття коефіцієнта дисконтування та рекурентне рівняння. 

7. Поняття сподіваного прибутку. 

 

Завдання для самоконтролю: 

1. Задача: Розв'язати задачу методом повного перебору при нескінченній кількості етапів.  

2. Розв'язати задачу методом ітерації по стратегіях, припускаючи що горизонт планування 

нескінченний. 

3. Розв'язати задачу, якщо коефіцієнт дисконтування рівний .100/7,0 k  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________             Васьків О.М.,ст. викладач   
                             (підпис)               (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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