
1 

 

Конспект лекції №1 

 

ТЕМА 1: Концептуальні засади ризикології в економіці та підприємництві. Аналіз 

співвідношення ризику та доходу 

 

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

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

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань концептуальних засад ризикології в 

економіці та підприємництві. 

 

План лекції 

1. Поняття ризику. Ризикологія. 

2. Причини виникнення економічного ризику. 

3. Класифікація ризику. 

4. Методи, які використовують для  кількісного аналізу 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. 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. Етимологія ризику. Онтологія та гносеологія ризику. Аналіз проблем економічної науки та 

практики переконливо свідчить, що врахування невизначеності, конфліктності й породжуваного 

ними ризику є однією з основних ліній розвитку економічної теорії другої половини XX ст. 

Ризик як об’єктивно-суб'єктивна категорія. Структура ризику. Об’єктивно існуючі 

невизначеність, конфліктність, нестача інформації на момент оцінювання, прийняття 

управлінських рішень, неоднозначність прогнозів, зміни як в оточуючому середовищі, так і в 

самій системі, еволюційні трансформаційні процеси, нестача часу для наукового обґрунтування 

значень економічних і фінансових показників та підтримки прийняття відповідних рішень, 

породжують ризик. Вивчаючи та враховуючи ризик, необхідно мати чітке уявлення про його 

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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об’єкт, суб’єкт, джерела. 

 

2.  Причини виникнення економічного ризику. Розрізняють зовнішні і внутрішні фактори, що 

впливають на рівень ризику. 

Зовнішні фактори – це ті умови, які не можна змінити, але треба брати до уваги. їх можна 

розділити на дві групи: фактори прямого і непрямого впливу. 

Факторами прямого впливу є: 

 зміна законодавства, що регулює економічні відносини партнерів; 

 непередбачувані дії органів державного управління і самоврядування; 

 рекламації і штрафи за браковану продукцію; 

 витік конфіденційної інформації; 

 необгрунтовані чутки; 

 порушення зобов'язань за угодами; 

 інфляція; 

 зміна податкової політики; 

 зміна цін; 

 конкуренція; 

 корупція і рекет; 

 форс-мажорні обставини (стихійні лиха, аварії, смерть керівника або провідних 

спеціалістів, раптова поява сильних конкурентів, вороже ставлення уряду і преси). 

 

3. Класифікація ризику. З розвитком і ускладненням сощаль- них і економічних процесів 

з'являється дедалі більше нових видів і типів ризиків. Розглянемо основні види ризиків. 

Зауважимо, що кожен вид діяльності характеризується специфічним, притаманним йому набором 

видів та чинників ризику, що мають найбільш суттєвий вплив, та не обмежуються 

запропонованим переліком. 

Політичний ризик — це можливість виникнення збитків чи скорочення обсягу прибутку 

внаслідок державної політики. Політичний ризик зумовлений можливими змінами курсу, зсувами 

пріоритетів на урядовому рівні. Його врахування є особливо актуальним у країнах з неусталеним 

законодавством, з відсутністю традицій і загальної культури підприємництва. 

 

4. Для кількісного аналізу ризику використовують низку методів. Серед них [1] 

інваріантними стосовно широкого спектра економічних проблем є такі: 

 аналіз ризику можливих збитків тощо. 

Метод аналогій. Для аналізу ризику, яким може бути об- тяжений новий проект, доцільно 

дослідити дані про наслідки впливу несприятливих чинників ризику щодо близьких за сутністю 

раніше виконуваних проектів. У цій сфері діяльності найбільшу ініціативу виявляють страхові 

компанії. 

У використанні аналогів застосовують бази даних і знань стосовно чинників ризику. Ці 

бази будуються на матеріалах з літературних джерел, пошукових робіт, моніторингу, ■ шляхом 

опитування фахівців, менеджерів проектів тощо. Використовуючи відповідний математичний 

апарат, одержані дані обробляють для виявлення залежностей та з метою врахування потенційного 

ризику в реалізації нових проектів. 

Навіть у відносно простих і широковідомих випадках невдалого завершення проектів 

досить важко створити передумови для майбутнього аналізу, тобто підготувати досить вичерпний 

і реалістичний набір сценаріїв можливих невдалих завершень проектів. Тому застосування методу 

аналогій може виявитися достатнім лише в простих випадках, а в основному він використовується 

як допоміжний у низці інших методів. 

 

Загальний висновок за темою лекції 

У лекції розглянуто основні поняття ризику та ризикології, методи, які використовуються 

для кількісного аналізу ризику. Класифікацію ризику. 
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Питання для самоконтролю: 

1. Що таке ризик? 

2. Що таке ризикологія? 

3. Які існують причини виникнення економічного ризику? 

4. Яким чином класифікують ризик? 

5. Які існують методи для кількісного аналізу ризику? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для самоконтролю: 

Визначити найбільш характерні точки щодо величини можливих збитків, аналізуючи криву 

щільності розподілу ймовірності збитків. 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________             Васьків О. М.,ст. викладач   
                             (підпис)              (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції №2 

 

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 математика», «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? 

 

 

 

 

 

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



Конспект лекції №2 

ТЕМА №3-4. ЕВОЛЮЦІЙНІ МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ АНАЛІЗУ І 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН. МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ 

АДАПТИВНИХ І РАЦІОНАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ 

 

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 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. 

4. Основоположні поняття теорії управління. 

5. Адаптивні методи і моделі трансформаційної економіки. Основні поняття адаптивного 

управління. 

6. Адаптивна система управління підприємством. Роль фактора неповноти інформації в 

управлінні підприємством. 

 

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

Маркова, задача прийняття рішень, адаптивні методи, адаптивне управління, адаптивна система, 

неповнота інформації, управління підприємством. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Гейдарова О. В. Застосування теорії марківських процесів для оцінки та прогнозування 

фінансових результатів діяльності підприємства / О. В. Гейдарова // Сталий розвиток економіки. 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – С. 59-64. 

2. Гейдарова О. В. Моделювання фінансових результатів діяльності підприємства теорією 

стохастичних процесів з інтервальними оцінками / О. В. Гейдарова // Економіка: проблеми теорії 

та практики. Зб. наук. пр. Вип. 202. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 166-170. 

3. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки : навч. посібн. / Т. С. 

Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Чернякта ін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 456 с. 

4. Коломієць С. В. Теорія випадкових процесів [Текст]: навчальний посібник: у 2 ч. / С. В. 

Коломієць; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи 

Національного банку України».  Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013.  Ч. ІІ.  103 с. 

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

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

6. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: [навч. посібник] / О. М. 

Томашевський, Г. Г. Цигелик, М. Б. Вітер, В. І. Дудук. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. – 296 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. http://stud.com.ua/53274/ekonomika/markivski_protsesi_sistemi_masovogo_obslugovuvannya. 

2. http://manualsem.com/book/766-imovirnisni-procesi/12-lekciya-3-markovskij-vipadkovij-proces-

z-diskretnimi-stanami-ta-neperervnim-chasom.html. 

3. http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2012/S1/МАРКІВСЬКІ%20ПРОЦЕСИ%20УПР

АВЛІННЯ%20ВИТРАТАМИ%20НА%20ЯКІСТЬ%20ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇПІДГОТОВКИ%20В

ИРОБНИЦТВА.pdf. 

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


4. Григораш Д. І. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності 

[Електронний ресурс] / Д. І. Григораш, В. Г. Герасимчук. – Режим доступу: http://probl-
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

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. 

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. 

 

3. Основи теорії ланцюгів Маркова. Ланцюги Маркова 

Для випадкового процесу з дискретним моментом часу система між сусідніми переходами 

зберігає свої стани. У зв’язку із тим, що даний процес можна представити випадковою 

послідовністю подій, процес називається ланцюгом. 

Розглянемо дискретні моменти часу ,,2,1},{ ktk  і нехай 
kt

  - випадкова величина, 

яка характеризує стан системи у момент kt . Сімейство випадкових величин 
kt

  утворює 

стохастичний процес. Стани в момент часу kt , в яких може знаходитися в цей момент система, 

формують повну і взаємновиключаючу групу подій. Число станів системи може бути скінченним 

чи нескінченним.  

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
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Ланцюги Маркова 

Основною характеристикою марківських ланцюгів є імовірності     kSpkp
ii

 , що 

називаються імовірностями стану. Ця імовірність характеризує імовірність того, що система S від 

k-го до k+1 кроку буде перебувати в стані S. 

Крім імовірностей стану існують імовірності переходів  kp
ij

, які відображають 

імовірність переходу із і-го стану в j-ий для кроку k. 

Абсолютні і перехідні ймовірності. При заданих ймовірностях станів  )0(

ja  і матриці 

перехідних ймовірностей P абсолютні ймовірності станів системи після визначення кількості 

переходів визначаються наступним чином. Нехай  )(n

ja  - абсолютні ймовірності станів системи 

після n переходів, тобто в момент nt . Величини  )(n

ja  можна виразити в загальному виді через 

 )0(

ja  і P за допомогою наступного співвідношення: 
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де ij
i

kikj ppp 
)2(

 - двокрокова ймовірність, чи перехідна ймовірність другого порядку, тобто 

ймовірність переходу із стану k в стан j точно за два кроки.  

 

4. Основоположні поняття теорії управління 

Види управління визначаються особливостями об'єктів, якими мають намір управляти (для 

цього потрібно створити, спроектувати систему управління), або які реально існують 

(функціонуючі системи управління). Тому розрізняють техніко-технологічне управління 

(вивчається технічними науками); біологічне управління (розглядається в природничих науках) і 

соціальне управління (досліджується цілим рядом соціальних, організаційних і економічних наук). 

Головна особливість соціального управління полягає в тому, що суб'єктом і об'єктом в нім є 

людина. У свою чергу, воно ділиться на підвиди – державне, військове, економічне, виробниче і 

суспільне. 

Управління соціальною роботою – це різновид соціального управління. Поняття 

багатозначне і виражає різні сторони, грані і аспекти управління. 

 

5. Адаптивні методи і моделі трансформаційної економіки 

Основні поняття адаптивного управління 

Неможливість точної математичної формалізації структури об'єкта, похибка вимірів, 

відсутність достовірної інформації про початкові відомості об’єкта, наявність непередбачуваних 

заздалегідь додаткових зовнішніх впливів, невизначеного характеру перешкод, що виникають у 

процесі розвитку об'єкта, зумовлює необхідність реагування управляючих впливів зміни 

параметрів об'єкту і характеристик зовнішньої середовища. Така адаптація (пристосування) 

відбувається шляхом зміни структури та параметрів регулятора. 

Адаптивною моделлю системи управління об'єктом називатимемо таку модель, у якій в 

результаті зміни характеристики внутрішніх та зовнішніх властивостей об'єкта відбувається 

відповідна зміна структури та параметрів регулятора управління з метою забезпечення  

 

6. Адаптивна система управління підприємством 

Роль фактора неповноти інформації в управлінні підприємством 

Наряду з поняттям адаптації існує поняття адаптивного управління, тобто управління в 

системі з неповною апріорною інформацією в керованому процесі, який змінюється по мірі 

накопичення інформації й приймається з метою покращення якості роботи системи. Таке 

визначення основних понять адаптації пов‘язане з тим, що знання про об‘єкт та середовище, в 

якому він функціонує, невизначені. Відома лише приналежність їх до певного класу і мета 



управління, від якої залежить бажана поведінка об‘єкта. Задача полягає в тому, щоб знайти 

алгоритм управління, що забезпечить досягнення мети за кінцевий період часу для будь-якого 

об‘єкту і умов його функціонування, що належить до певного класу. 

Можна виділити наступні три основні групи причин неповноти інформації: 

 невизначеність і не детермінованість багатьох економічних процесів; 

 доцільність роботи з неповною інформацією через високу вартість повної інформації; 

 "організована" неповна інформація, пов'язана з необхідністю її приховування із-за  

різноманітних міркувань. 

Необхідність врахування неповноти інформації при управлінні підприємством  привела до 

появи нових понять і методів. Перш за все для описання економічних об'єктів стали 

використовуватися імовірнісні (стохастичні) моделі. Складність таких моделей полягає у тому, що 

при їх розробці необхідно враховувати, що випадковими є не тільки параметри, але і їх структури.  

В економіку виробництва випадковість входить і через виробничу технологію, і через ціни і 

попит, і через ресурси. Так, ріст невизначеності збільшує оптимальні запаси і різноманітність 

продукції. Врахування стохастичності в теорії споживання дозволяє більш змістовно розглянути 

співвідношення поточного споживання і збереження та пов'язати його зі ступенем уникнення 

ризику зі сторони споживачів. 

 

Загальний висновок за темою лекції 

У лекції було розглянуто методології та інструментарій моделювання економічних процесів 

з використанням основ теорії марківський процесів, а також поняття адаптації підприємства до 

ринкових умов, адаптивного управління та поняття неповноти інформації в управлінні 

підприємством. 

 

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
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3
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3 РРРР n

j
  з дерева розвитку 

марківського процесу для трьох інтервалів часу? 

14. Для чого використовують апарат теорії марківських процесів? 

 

 

 

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

 



Лекція_4 

Тема роботи: «Еволюційні математичні методи та моделі 

аналізу і прогнозування економічних змін» 

 

Мета роботи: навчитись використовувати апарат теорії марківських процесів 

для прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства. 

 

Теоретична частина: 

 

Властивості марківських процесів 

 

У науковій літературі відмічено важливу властивість марківського 

процесу: для кожного моменту часу 
0

t  ймовірність будь-якого стану системи 

у майбутньому (при 
0

tt  ) залежить тільки від її теперішнього стану (при 

0
tt  ) та не залежить від того, коли та яким чином система потрапила в такий 

стан. У марківському випадковому процесі майбутній розвиток його 

залежить тільки від теперішнього стану та не залежить від «передісторії» 

процесу. Найважливіше значення для оцінок фінансових результатів (далі 

ФР) здобувають процеси, для яких вага всіх гілок дерева залежить від 

результату попереднього стану. Такі процеси називають марківськими 

ланцюгами. До особливих властивостей марківських процесів відносять 

наступні: якщо дві точки розгалуження характеризуються однаковими 

результатами, то незалежно від того, у якому ряді вони розташовані, гілки, 

що виходять з цих точок, еквівалентні; якщо  
r

sss ,...,
21  – елементи множини 

станів системи, то ймовірності переходу 
ij

Р  з 
ji

S Sу    
 
задаються для кожної 

упорядкованої пари станів. 

Остання властивість, для випадку оцінок ФР, змушує використовувати 

в розрахунках матриці типу: 
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де ФР1 – зона одержання прибутку; ФР2 – зона беззбитковості; ФР3 – зона 

збитковості.  

Для заповнення таких матриць необхідно мати набагато більше 

інформації, чим про процеси незалежних випробувань і значень. Тут 



ймовірність переходу 11Р
 (із ФР1 у ФР1) відноситься до норми керування, що 

і потрібно підтримувати в процесі господарської діяльності. Основною 

задачею експертів тут є встановлення значень ймовірностей ij
Р

 
переходу зі 

стану в стан. 

Крім того, необхідно задати вектор початкового стану процесу 
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У загальному випадку, для того, щоб цілком визначити марківський 

ланцюг з r можливими станами потрібно задати квадратну стохастичну 

матрицю r -го порядку і r-мірний вектор початкового стану ланцюга. 

Задачею прогнозування є встановлення ймовірностей знаходження 

підприємства в тому чи іншому фінансовому стані через декілька інтервалів 

часу (кроків на дереві розвитку процесу), тобто визначення вектору 
n

j
P

: 
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Нехай, для прикладу, керівництво підприємства визначається з 

номенклатурою випуску сезонної продукції, і за окремим видом продукції 

підприємство розраховує на прибуток, що відповідає стану ФР1, однак 

невідомий попит на збут продукції може привести як до стану ФР2, так і до 

стану ФР3. 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Задати матрицю переходів і вектор початкового стану. 

2. Скласти ваги всіх шляхів досягнення стану ФРj  і здійснити розрахунки. 

3. Здійснити розрахунки шляхом операцій з матрицями. 

4. Здійснити аналіз стохастичного марківського процесу. 

 

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
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  з дерева 

розвитку марківського процесу для трьох інтервалів часу? 



6. Для чого використовують апарат теорії марківських процесів? 

 



Конспект лекції №5 

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. 

3. Метод аналізу ієрархій: математична формалізація. 

 

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. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Метод аналізу ієрархій як інструмент для прийняття рішень при стратегічному плануванні 

[Електроний ресурс] – Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/15660721/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_instrument_dlya_priynyattya_r

ishen_pri_strategichnomu_planuvanni. 

2. Метод аналізу ієрархій Т. Сааті [Електроний ресурс] – Режим доступу: 

http://stud.com.ua/25063/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_saati. 

3. http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2012-2_0-pages-66_71.pdf. 

 

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

 

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.  

 

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. 

 

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 

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 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. 

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
 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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