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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
10.1. Актуальність проблеми
Виявлення ключових аспектів щодо оцінювання стану та
динаміки функціонування економічних систем стає однією з
актуальних проблем в економічній практиці та науці. Важливою
складовою цієї проблеми є аналіз стану досліджуваної економічної
системи.
У зв’язку зі складністю одночасного контролю великої кількості
різноманітних показників у фінансово-економічному аналізі
значного поширення набули процедури комплексної оцінки, на
підставі яких може обчислюватися рейтинг як узагальнена оцінка
діяльності економічної системи (ЕС). Під рейтингом розуміють
комплексну характеристику ЕС згідно з певною шкалою, де
значення рейтингу — це елемент лінійно напівупорякованої
множини.
В
Україні
рейтингові
системи
лише
починають
використовуватися. У нас поки що немає можливості адекватно
використовувати такі вельми поширені на Заході методики оцінки
економічних систем, як модель Дюпона чи Z-модель Альтмана,
розраховані, власне, для американських підприємств 60-х років ХХ
ст.
В Україні розроблена й використовується низка методик,
зокрема, щодо рейтингової оцінки діяльності банків, вищих
навчальних закладів тощо, зроблені перші кроки до побудови
єдиної методології й методики рейтингового аналізу діяльності
господарських одиниць, які були б узгоджені із західною системою
стандартів і водночас ураховували б особливості вітчизняного
соціально-економічного буття.
До недоліків існуючих підходів, наприклад, можна віднести:
1. Непрозорість більшості рейтингових методик оцінки ЕС,
відсутність чітких критеріїв використання їх на практиці.
2. Спотворення економічного сенсу деяких показників (що є
вихідним матеріалом для обчислення
рейтингів) через
недосконалість існуючої системи обліку й моніторингу.
3. Орієнтація розробників методик обчислення рейтингів ЕС на
лінійні моделі взаємозв’язку показників без обґрунтування умов, у
яких допускається їх застосування.
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4. Обмеженість і неповнота інформаційної бази в обчисленні
рейтингів через небажання керівників достатньо повною мірою та
об’єктивно надавати інформацію щодо стану ЕС.
5. У методиках, як правило, ігноруються показники, що
характеризують динаміку функціонування ЕС, а також
слабоформалізовані показники (у зв’язку зі складністю їх
опрацювання).
Нині відбувається процес формування методологічних засад та
практики рейтингового управління.
Складність і громіздкість розв’язання перелічених вище проблем,
а також зростаюча роль інформаційних технологій у прийнятті
управлінських рішень визначає актуальність як проблеми
розроблення теорії рейтингового управління, так і розроблення й
застосування науково обґрунтованих методик.
10.2. Концепція рейтингового управління
Природним способом зниження як складності, так і
трудомісткості управління й, зокрема, розроблення стратегічних і
тактичних планів ЕС, а отже, і зниження ступеня ризику щодо
прийняття некоректних рішень, є факторизація набору показників,
що дозволяє суттєво скоротити їх кількість. Така факторизація може
бути здійснена в результаті заміни тієї чи іншої групи показників їх
інтегрованою комплексною оцінкою. Основні критерії, що
висуваються до кожної такої оцінки, полягають у такому:
Критерій 1: інтегрована комплексна оцінка повинна бути
загальновизнаною.
Критерій 2: інтегрована комплексна оцінка має бути зрозумілою,
тобто повинно бути ясно, які, власне, характеристики та в яких саме
пропорціях зосереджені в ній.
Найповніше відповідає критеріям 1 та 2 така широко
використовувана у світовій практиці оцінка стану ЕС, як рейтинг.
Рейтинг являє собою оцінку тих чи інших аспектів діяльності
досліджуваної ЕС за фіксованої шкали. Отже, рейтинг є
комплексною інформацією щодо стану ЕС, яка подається в
максимально згорнутому вигляді.
На жаль, до цього часу використання рейтингу не привело до
суттєвої трансформації процедур прийняття рішень користувачами
рейтингової інформації (що передусім пов’язано з відірваністю
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існуючих методик рейтингового оцінювання від реальної схеми
прийняття рішень користувачами).
Означення рейтингового управління, наведене нижче, має на меті
змінити ситуацію, що склалася.
Означення. Під рейтинговим управлінням розуміють концепцію прийняття рішень потенційними користувачами на
підставі використання рейтингів у процесі реалізації функцій
управління.
Із цього означення випливає, що рейтингове управління є
процесом, у якому рейтинг використовується для аналізу, контролю,
обліку, прогнозування та регулювання діяльності ЕС. Тому методику
обчислення рейтингу можна інтерпретувати як цільову функцію
рейтингового управління, значення якої є індикатором стану ЕС.
Суттєвою характеристикою процесу рейтингового управління є
те, що рейтингова оцінка одночасно виступає і як інструмент, і як
ціль управління. Вибір методики обчислення рейтингу залежить від
конкретної стратегії управління (реалізації стратегії планування).
Остання визначається набором групи цілей, що відповідають різним
аспектам функціонування ЕС, які впорядковані за їх пріоритетами.
Кожна ціль поділяється на елементарні підцілі, що впорядковуються
як за пріоритетами, так і за термінами їх реалізації.
З погляду рейтингового управління істотними є такі особливості
рейтингового оцінювання:
1. Рейтинг є втіленням такої функції управління, як аналіз у його
чистому вигляді, тобто «аналіз високого рівня».
2. У підґрунтя рейтингової оцінки закладено принцип відповідності функціонування ЕС низці критеріїв, тобто рейтинг є
результатом процесу багатофакторного аналізу ЕС.
Для конкретної ЕС рейтингове управління може мати такі
аспекти:
1. Внутрішнє рейтингове управління.
2. Зовнішнє рейтингове управління.
Об’єктом внутрішнього рейтингового управління є ЕС та її
конкуренти. Останні відіграють роль бази для порівняння. Мета
внутрішнього рейтингового управління полягає у зміні іміджу ЕС у
зовнішньому середовищі.
Об’єктом зовнішнього рейтингового управління є партнери (та
контрагенти) ЕС. Потенційними користувачами процедур зовнішнього рейтингового управління у вітчизняних умовах можуть
виступати передусім інвестиційні інститути, банки, постачальники
стратегічної сировини, абітурієнти та їхні батьки, роботодавці тощо.
5

Для ефективного застосування процедур зовнішнього рейтингового
управління повинні виконуватися такі умови:
1. Ресурси (послуги), що їх отримують об’єкти зовнішнього
рейтингового управління, є для них настільки значущими, що їх
потрібно враховувати.
2. Кількість партнерів (контрагентів) ЕС є настільки великою, що
для прийняття управлінських рішень необхідні опрацювання й аналіз
великого масиву даних щодо різних партнерів (контрагентів) ЕС відповідно до єдиних стандартів.
Виокремлюється (формально) стратегія рейтингового планування
як підклас класу всіх стратегій планування.
Нехай М — фіксована множина методик обчислення рейтингів.
Методики М1 та М2 (М1, М2  М) називають порівнянними тоді й
лише тоді, коли вони визначають одну й ту саму впорядкованість за
рейтинговою оцінкою щодо досліджуваних об’єктів.
Загалом можна вважати, що М складається з попарно
непорівнянних методик. Припустимо протилежне, тобто що
множина М містить попарно порівнянні методики. Розгляньмо
бінарне відношення Е, яка визначається так: (М1, М2)  Е тоді й лише
тоді, коли М1 та М2 порівнянні.
Очевидно, що Е є відношенням еквівалентності на множині М.
Побудуємо розбиття:
П𝐸 =

𝑀
= {𝐵1 , … , 𝐵𝑙 }.
𝐸

Оберемо в кожному із блоків Ві, і = 1, …, l найлегше обчислювану
методику. Припустимо, що
𝑀 = {𝑀1 , . . . , 𝑀𝑙 }.
Побудована множина М складається з попарно непорівнянних
методик.
Визначимо бінарне відношення 𝜈 ⊂ 𝑀𝐶 таким чином:
(𝑀𝑖 , 𝑐) ∈ 𝜈(𝑀𝑖 ∈ 𝑀, 𝑐 ∈ 𝐶) тоді й лише тоді, коли рейтинг,
обчислений згідно з методикою Мі, використовується для
розв’язання задачі С.
Отже, стратегію планування називають рейтинговою тоді й
лише тоді, коли   . Таким чином, за  =  маємо традиційну
систему планування, а за    — рейтингову стратегію
планування.
10.3.Моделювання системи рейтингового управління
Процес обчислення рейтингу є оцінкою масиву даних щодо
всебічної оцінки діяльності ЕС за фіксованих шкал відповідно до
методики, яка визначається з огляду на мету оцінки. Загальна
6

структура процесу обчислення рейтингу схематично наведена на
рис. 10.1. Суттєвою характеристикою методики як алгоритму є те, що
характер обчислень істотно залежить від входу, тобто від вихідної
інформації. Розгляньмо процес обчислення рейтингу ЕС.

ЕС

Споживач

Генерування
первинних
даних

Методика

Ідентифікація ЕС

Група ЕС

Визначення
мети

Рейтинг

Вибір
методики

Мета

Бібліотека
методик

Рис. 10.1. Структура процесу обчислення рейтингу ЕС
Загальна схема процесу обчислення рейтингу
Можна виокремити таких п’ять основних етапів:
Етап 1. Підготовка первинних даних.
Етап 2. Опрацювання даних.
Етап 3. Статистичний аналіз.
Етап 4. Трендовий аналіз.
Етап 5. Обчислення рейтингу.
Взаємодія цих етапів схематично подана на рис. 10.2.
Виокремлення власне цих етапів зумовлене тим, що кожен із них є
завершеним процесом опрацювання даних. Справді, результат етапу
1 — вихідний набір показників. Результат етапу 2 — набір
проміжних показників. Результат етапу 3 — набір агрегатів.
Результат етапу 4 — прогноз стану ЕС. Результат етапу 5 — рейтинг
досліджуваної ЕС.
Етап 3
Статистичний
аналіз
Етап 1
Підготовка
первинних
даних

Етап 2
Опрацювання
первинних
даних

Етап 5
Обчислення
рейтингової
оцінки
Етап 4
Трендовий
аналіз

Рис. 10.2. Узагальнена схема процесу визначення рейтингу ЕС
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Етап 1. Підготовка первинних даних
Деталізація цього етапу схематично показана на рис. 10.3.
2 Стандартна
інформація
1
ЕС

4

6 Споживач
Мета

Перетворення
інформації

Специфічна
3 інформація

5

7

Універсальний набір
показників

Вибір
показників

8

Вихідний
набір
показників

Набір
еталонних
проміжних
показників
Вибір
алгоритму
обчислення

Обчислення
проміжних
показників

Рис. 10.3. Схема підготовки первинних даних
Підґрунтям для визначення рейтингу ЕС є первинна інформація
щодо діяльності ЕС. Її можна поділити на стандартну й специфічну.
Цим групам відповідають блоки 2 і 3.
Стандартна інформація є масивом даних, що міститься,
наприклад, у трьох звітах: балансовому; щодо прибутків і збитків;
руху грошових коштів. Ці звіти генеруються будь-якою ЕС і містять
основні дані стосовно до її фінансової діяльності.
Специфічна інформація є масивом даних, який міститься в решті
звітів, що використовуються тією чи іншою групою ЕС. Такий набір
звітів визначається специфікою діяльності, масштабом ЕС, формою
власності тощо. Звіти можуть готуватись як усередині самої ЕС, так
і зовні. Специфічна інформація є необхідною для визначення
структури базових показників, проведення факторного аналізу їх з
огляду на конкретну групу споживачів інформації щодо рейтингу ЕС.
Окрім числових даних вона включає в себе результати експертного
аналізу. Останні також дають можливість дослідити стан ЕС на
якісному (вербальному) рівні. Хоч експертні методи відносно важко
формалізувати, необхідність використання їх зумовлена тим, що
вони дають можливість оцінити якість менеджменту, позиції на
ринку та відповідність реального стану справ значенням показників,
які декларуються, зокрема, у звітах, рекламі тощо.
Формування масиву специфічної інформації істотно залежить не
лише від типу аналізованої ЕС, а й від типу споживачів рейтингу.
Справді, всі основні категорії споживачів інформації стосовно стану
ЕС зацікавлені в її комплексній оцінці. Однак складові цієї оцінки
мають для них суттєво різну значущість.
Універсальним набором показників (блок 5) називають множину
всіх показників, необхідних для визначення рейтингу. Універсальний
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набір показників формується через поєднання всіх актуальних даних,
що містяться у масивах стандартної та специфічної інформації, а
також зведення їх до єдиного формату.
У кожному конкретному випадку визначення рейтингу ЕС (тобто
залежно від мети аналізу — блок 6) з універсального набору
показників формується вихідний набір показників (блок 8). Він являє
собою масив даних, що якнайповніше характеризують стан ЕС з
погляду її наступного аналізу.
Етап 2. Опрацювання первинних даних
Мета аналізу — вибір вихідного набору показників. Вихід
алгоритму — набір проміжних показників. Останні являють собою
середні значення, коефіцієнти, а також зведені показники. Для
оцінювання набору проміжних показників здійснюють порівняльний
аналіз з аналогічним, за структурою, набором проміжних показників
еталонної ЕС (чи з нормативами).
Можна виокремити два типи еталонних ЕС. Це, по-перше,
показники діяльності таких ЕС, що збігаються із суспільно
визнаними нормативами, які вважаються оптимальними (для тієї чи
іншої групи ЕС). По-друге — ЕС, які мають аналогічні об’єкту
дослідження спеціалізацію та масштаби. Вони використовуються в
основному як база для порівняння ненормованих показників
діяльності досліджуваної ЕС. Використання еталонних ЕС другого
типу є особливо доцільним в умовах перехідного періоду, коли
загальноекономічна ситуація в країні перебуває в стані слабопрогнозованих змін.
Порівняльний аналіз проміжних показників характеризується
способом і нормами (специфікацією процесу) порівняння. Для
кожного з проміжних показників задаються параметри зміни, межі
перехідних станів, а також параметри неоптимальних значень.
Результати порівняльного аналізу — основа для групування
проміжних показників у агрегати, а також для моделювання стану ЕС
у майбутньому.
Етап 3. Статистичний аналіз
Під час використання статистичного аналізу виникає проблема
щодо порівнянності показників. Існують різні підходи залежно від
змісту (семантики) інформації. Так, у фінансах використовують
методологію й методи дисконтування та нарощування тощо. Даний
етап припускає наявність бібліотек «стандартних» алгоритмів і
програм.
Етап 4. Трендовий аналіз
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У підґрунті трендового аналізу лежить моделювання (згідно з
певним алгоритмом) прогнозного стану ЕС.
Мета трендового аналізу — оцінка виникнення (можливого)
критичного стану ЕС як сукупності критичних станів проміжних
показників відповідно до певного (обраного) алгоритму.
Вихідний матеріал для трендового аналізу — ряди динаміки.
Поведінка рівнів ряду динаміки характеризує абсолютні прирости й
темпи (зростання й приросту).
Для побудови трендів зазвичай використовують методи
згладжування, що ґрунтуються на обчисленні середніх (ковзних,
зважених, адаптивних, експоненційних тощо).
На основі використання кореляційного й регресійного аналізів
відповідно до обраної моделі будується аналітична форма. Якщо це
викликає негаразди, то використовують також авторегресійні моделі.
До одного з найчастіше використовуваних на практиці методів
трендового аналізу належить «метод ножиць». Він полягає в такому.
Для аналізованого показника виконують оптимістичний і
песимістичний прогнози. У точці прогнозування обчислюють розмах
(варіацію) «ножиць». Якщо цей розмах є недопустимо великим, то
аналізований показник потребує більш ретельного дослідження.
Етап 5. Обчислення рейтингу
Деталізація етапу зображена на рис. 10.4. Згідно з обраним
алгоритмом обчислюють комплексну оцінку ЕС (блок 3). Вона є
якісною характеристикою, отриманою експертним шляхом.
Визначають відповідність стану ЕС щодо поставлених цілей, після
чого здійснюють обчислення рейтингу (блок 6). Будь-яка обрана
методика (блок 4) є обчислювальною процедурою (алгоритмом) і
містить систему оцінних показників, що характеризують діяльність ЕС.
Вибір алгоритму
обчислення
1
комплексної
оцінки
Результати
аналізу
Результати
оцінки

2
Обчислення
комплексної
оцінки

Алгоритм
обчислення
рейтингу

3
Комплексна
оцінка ЕС

4

6

5
Обчислення
рейтингу

Рейтинг
ЕС

Рис. 10.4. Схема етапу визначення рейтингової оцінки
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Як уже зазначалося, можна виокремити два типи методик
обчислення рейтингу. До першого типу відносять вибір функції
корисності й обчислення її значення на підставі даної комплексної
оцінки. До другого типу відносять обчислення рейтингу ЕС на
підставі експертних процедур. Основним недоліком першого типу є
відносно жорстка регламентація процесу обчислення рейтингу типу
функції корисності. Основним недоліком методик другого типу є
складність і великі витрати ресурсів у процесі обчислень. Але
існують також змішані методики.
10.4. Моделі й методи процесу обчислення рейтингу ес
Адекватною математичною моделлю для аналізу набору показників є система S, що визначається як n-парне відношення. Будь-яка
методика обчислення рейтингу зводиться до послідовної
факторизації набору з n вихідних показників, результатом якої є
елемент лінійно впорядкованої (напівупорядкованої) множини.
Уніфікованим засобом опису процесу обчислення рейтингу на
підставі аналізу комплексних оцінок (незалежно від конкретної
методики) може бути його подання у вигляді дискретного
перетворення М. Областю дії такого перетворення є п-мірний масив
А, де п — кількість використаних комплексних характеристик.
Кожен індекс масиву відповідає одній із комплексних
характеристик, а значення цього індексу — допустимі значення
оцінок характеристики (обчислені за відповідною шкалою).
Перетворювач М функціонує таким чином. Якщо кількість
вимірюваних характеристик дорівнює розмірності масиву, то М
просто здійснює вибір елемента масиву. Якщо ж кількість
обчислюваних характеристик менша, ніж розмірність масиву, то
перетворювач М функціонує таким чином.
Нехай задано набір значень (𝛼𝑖1 , . . . , 𝛼𝑖𝑘 ), (1 ≤ 𝑖1 <. . . < 𝑖𝑘 ≤ 𝑛; 𝑘 ≤
𝑛) характеристик, що визначаються індексами 𝑖1 , 𝑖2 , . . . , 𝑖𝑘 .
Реакцією перетворювача М за вхідних даних (𝛼𝑖1 , . . . , 𝛼𝑖𝑘 ) є такі
три числа 𝑚̄ , 𝑚 та 𝑆, що 𝑚̄ = 𝑚𝑎𝑥 𝐴 (𝑥1 , . . . , 𝛼𝑖1 , . . . , 𝛼𝑖𝑘 , . . . , 𝑥𝑛 ), 𝑚 =
𝑚𝑖𝑛 𝐴 (𝑥1 , . . . , 𝛼𝑖1 , . . . , 𝛼𝑖𝑘 , . . . , 𝑥𝑛 ), де максимум і мінімум беруться за
всіма допустимими значеннями 𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛 , а S — середнє значення
(тобто математичне сподівання) по всіх допустимих значеннях. Числа
𝑚̄ та 𝑚 називають відповідно оптимістичним і песимістичним
рейтингами. У подальшому трійка (𝑚̄ , 𝑚, S) може бути перетворена в те
чи інше число відповідно до обраної методики.
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Важливу роль у переході від системи S до перетворювача М
відіграють методи прогнозування (як статистичні, так і експертні) та
класифікація економічних об’єктів (кластерний аналіз).
10.5. Рейтинг як засіб класифікації економічних об’єктів
Сутність рейтингу полягає в оцінюванні позиції аналізованого
об’єкта на обраній шкалі. Ця обставина однозначно визначає
обчислення рейтингу як спеціальним чином деталізованого варіанта
загальної проблеми класифікації економічних (соціальноекономічних) об’єктів. Розгляньмо особливості цієї деталізації.
Нехай U = {u1, …, un} — універсальна множина вихідних
показників. Область значень показника ui (i = 1, …, n) позначимо
через a1i і припустимо, що
𝐷 = 𝑣𝑎 11 𝑥. . . 𝑥𝑣𝑎 1𝑛 .
Нехай 𝐴 — фіксована скінченна множина методик обчислення
рейтингу. Шкалу, обрану для методики 𝐴(𝐴 ∈ 𝐴), позначимо через
Шa. Таким чином, методика 𝐴(𝐴 ∈ 𝐴) реалізує відображення
𝑓𝑎 : 𝐷 → Ша .
Використаймо таку форму запису:
𝑦 = 𝑓𝐴 (𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛 ).
Позначимо через П𝐷′,𝐴 (𝐷′ ⊆ 𝐷) розбиття множини А, що
визначається таким чином:
𝐴 ≡ 𝐵(П𝐷 ′,𝐴 ), (𝐴, 𝐵 ∈ 𝐴)
тоді і лише тоді, коли для будь-яких наборів 𝛼, 𝛽 ∈ 𝐷′ справедливим
є співвідношення 𝑓𝐴 (𝛼) ≤ 𝑓𝐴 (𝛽) ⇔ 𝑓𝐵 (𝛼) ≤ 𝑓𝐵 (𝛽).
Вважатимемо, що методики А та В (𝐴, 𝐵 ∈ 𝐴):
1. 𝐷′ — узгоджені, якщо 𝐴 ≡ 𝐵(П𝐷′,𝐴 );
2. 𝐷′ — суперечливі, якщо 𝐴 ≠ 𝐵(П𝐷′,𝐴 );
Фактор-множина

𝐴

𝐸𝐷′ 𝐴

(де 𝐸𝐷 ′ 𝐴 — еквівалентність, що відповідає

розбиттю П𝐷′ ,𝐴 ) визначає усі типи суперечностей між методиками,
які належать до множини А та які виникають за обчислення рейтингу
на множині 𝐷′ . Верхній та нижній конуси підмножини позначимо,
відповідно, через ВК(Х) та НК(Х).
Тому доводиться теорема 1.
Якщо D — замкнена множина і П𝐷′,𝐴 ≠ 1 (≠ 𝐷′ ≤ 𝐷), то існує
такий перетин 𝑌А,𝐷 множини НК(𝐷′ ), що складається з попарно
непорівнянних за включенням елементів, для котрих П𝑌,А = 1 для
будь-якого
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𝑌 ∈ (⋃𝑥∈𝑌А,𝑆
і П𝑍,𝐴 ≠ 1 для будь-якого
𝑍∈

НК(Х)
𝑌𝐴,𝐷

)

HK(𝐷′ )

.
(⋃𝑥∈𝑌𝐴,𝐷 HK(𝑋))
Значення теореми 1 полягає в такому. Якщо множина типових (в
умовах, що розглядаються) наборів показників належить множині
(⋃𝑥∈𝑌𝐴,𝐷 HK(𝑋))
𝑌𝐴,𝐷

, то в обчисленні рейтингу може використовуватися

будь-яка методика 𝐴 ∈ 𝐴.
У решті випадків виникає проблема щодо обрання допустимої
методики, розв’язання якої можна отримати лише в разі використання
експертних методів. Доводяться й інші важливі теореми.
Зведення проблеми обчислення рейтингу до проблеми
класифікації економічних об’єктів дає можливість застосовувати
стандартну техніку декомпозиції кваліметричних моделей для
підвищення ефективності обчислень.
10.6. Моделювання рейтингового оцінювання
вищого
навчального закладу
Розгляньмо проблему визначення рейтингу вищих навчальних
закладів (ВНЗ) серед їх вибірки стосовно до якості та умов надання
освітніх послуг. Про актуальність даної тематики свідчить низка
публікацій, де подаються результати рейтингової оцінки ВНЗ. У
деяких працях методика визначення рейтингу подається лише на
концептуальному (вербальному) рівні, в інших — в основу
покладено метод анкетування експертів. ЮНЕСКО визначає
залежність якості отримуваної освіти від якості складових частин
даної системи: кваліфікації професорсько-викладацького персоналу,
рівня розробленості навчальних програм, якості довузівської
підготовки студентів, стану інфраструктури ВНЗ, а також його
внутрішнього та зовнішнього середовища тощо.
Аналіз та систематизація якісних і кількісних даних про рівень
пропонованих ВНЗ освітніх послуг та умов їх надання має неабияке
значення, адже система освіти є одним із наймасовіших соціальних
інститутів. Визначення рейтингу ВНЗ дає можливість з’ясувати певні
наявні тенденції, прагнення, сподівання в системі вищої освіти, на тлі
яких більш виразними стають досягнення та недоліки конкретних
ВНЗ, а це може слугувати, зокрема, правильному та своєчасному
визначенню ними пріоритетних напрямів розвитку власної освітньої
політики. Зауважимо також, що визначення рейтингу ВНЗ можна
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розглядати і як порівняльну оцінку ризиків можливого користувача
освітніх послуг щодо отримання ним якісних знань або потенційного
роботодавця щодо залучення добре підготовленого фахівця.
Визначимо рейтинг ВНЗ як кількісну експертну оцінку позиції
об’єкта дослідження, який аналізується серед групи однотипних
об’єктів за системою якісних та кількісних показників (критеріїв) з
урахуванням їхніх вагових коефіцієнтів.
Відносно точна та якнайоб’єктивніша оцінка якості освітньої
діяльності ВНЗ не може ґрунтуватися на довільному наборі
показників. Сучасна соціально-економічна теорія сформувала підхід
до оцінки якості діяльності різних об’єктів соціально-економічної
сфери не лише як певну якісну характеристику, але і як кількісно
вимірюване явище. Це дозволяє сформулювати загальні принципи
побудови науково обґрунтованої методики визначення рейтингу
однорідних груп об’єктів, зокрема ВНЗ. Як науковий метод
порівняння групи ВНЗ з метою їх упорядкування за якістю й умовами
надання освітніх послуг передбачає виокремлення адекватних
критеріїв якісної та кількісної оцінки об’єкта дослідження, які
фіксують органічні, суттєві характеристики і зв’язки між різними
складовими, що забезпечують надання якісних освітніх послуг
певним ВНЗ; характеристику взаємозалежностей, вагомості та
підпорядкування критеріїв оцінювання.
Важливим є визначення, аналіз та структуризація різних груп
показників оцінювання, вибір та обґрунтування яких мають
здійснюватися з урахуванням цілей порівняння відповідно до теорії
менеджменту. У процесі порівняння, на наш погляд, доцільно
порівнювати також блоки показників, які оцінюють споріднені риси
(характеристики)
об’єктів
дослідження.
Зазначимо,
що
малопродуктивним є порівняння об’єктів (систем) за показниками, які не
структуровані та не мають між собою нічого спільного. Звідси —
необхідність звернення, скажімо, до кількісних показників. Відомо, що
кількісні показники та якісні характеристики переплітаються та
взаємодоповнюються.
Останнім часом особливий інтерес викликають системи для
підтримки процесів прийняття рішень, ранжирування об’єктів
усередині вибірки, наприклад, дорадчі та експертні системи. Назви
цих систем повністю відповідають їхньому призначенню: давати на
запит користувачів поради щодо їхнього поводження у ситуаціях
невизначеності та ризику, спираючись на науково обґрунтовані
методи та експертні оцінки досвідчених фахівців.
Задачу визначення рейтингу окремого ВНЗ серед їхньої
вибіркової множини можна віднести до класу слабоструктурованих
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проблем, оскільки вона вирішується в умовах невизначеності,
наявності багатьох критеріїв і зумовленого цим ризику.
Питанням упорядкування об’єктів певної вибірки та прийняття
рішень в умовах невизначеності й багатокритеріальності присвячено
низку наукових праць.
Визначення рейтингу включає такі основні етапи:
1) збір, систематизація та аналітичне опрацювання інформації
(статистичної, експертної) за обраний для аналізу період;
2) вибір
та
обґрунтування
системи
показників,
що
використовуються для обчислення рейтингової оцінки, їх
структуризація;
3) розроблення методології, методики та інструментарію щодо
обчислення інтегрованого показника рейтингової оцінки;
4) ранжирування об’єктів (елементів вибірки) згідно з кількісним
значенням інтегрованого показника рейтингової оцінки для кожного
з них.
У низці праць пропонується підхід, згідно з яким потрібно
сформувати матрицю з елементів aij (i = 1, …, n; j = 1, …, m), рядки
якої (i = 1, …, n) означають номери відповідних деталізованих
показників якості освітніх послуг ВНЗ, а стовпчики (j = 1, …, m) —
номери об’єктів (ВНЗ) рейтингового оцінювання. Іншими словами,
вибірка складається з m ВНЗ, де aij — деталізовані показники
рейтингової оцінки j-го об’єкта.
Зазначимо, що рейтингове оцінювання може здійснюватися з
урахуванням вагомості (пріоритетності) окремих показників чи їх
підмножини і має кілька модифікацій.
Перша модифікація полягає у визначенні рейтингу згідно з
максимальним значенням кількісної оцінки інтегрованого показника.
Тобто найвищий рейтинг матиме той ВНЗ, котрий отримує
найбільший
сумарний
результат.
Інтегрований
показник
визначається за формулою:
(1)

𝑅𝑗

2
= √∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖𝑗
, 𝑗 = 1, . . . , 𝑚,

(10.1)

(1)

де 𝑅𝑗 — інтегрований кількісний показник якості освітніх послуг jго ВНЗ, j = 1, …, m.
Згідно з цією модифікацією рейтингову оцінку формуватимуть
переважно ті деталізовані показники, значення кількісних оцінок
яких домінує незалежно від їх важливості (вагомості) та характеризує
лише окремі аспекти успішної діяльності об’єкта дослідження. Тут
випускаються нюанси, які пов’язані з тим, що збільшення значень
деяких показників буде позитивним лише до певного рівня, а подальше
їх зростання характеризується неоднозначно. У даному випадку також
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неможливо врахувати показники, зниження значень яких слід
розглядати як позитивне явище, тощо.
Друга модифікація рейтингового оцінювання ґрунтується на
врахуванні вагомості кожного деталізованого показника, i = 1, …, n:
(2)

𝑅𝑗

2
= √∑𝑛𝑖=1 𝑘𝑖 𝑎𝑖𝑗
, 𝑗 = 1, . . . , 𝑚,

(10.2)

(2)

де 𝑅𝑗 — інтегрований кількісний показник якості освітніх послуг jго ВНЗ, j = 1, …, m; ki — ваговий коефіцієнт відповідного
деталізованого показника, i = 1, …, n.
Ця модифікація дозволяє врахувати чинник переваг (вагомості)
окремого деталізованого показника, оскільки вагові коефіцієнти, які визначаються також експертним способом, беруть до уваги
відносну вагомість кожного з обраних показників.
Але недоліком цієї модифікації є те, що деталізовані показники
якості дещо нівелюються, бо внесок великих кількісних значень
одних деталізованих показників до загальної оцінки рейтингу
компенсує низькі значення інших (функція (2) адитивна).
Третя модифікація реалізує важливий принцип співвимірності
деталізованих показників шляхом зіставлення їх із показниками того
ВНЗ, для якого відповідний деталізований показник має найкраще
(максимальне) значення у вибірці. Так, для кожного показника можна
відшукати у вибірці максимальне значення, після чого показники aij
нормалізуються, зокрема, діленням їх на відшукане максимальне
кількісне значення і-го показника у вибірці:
x ij =

a ij
max a ij

, i = 1, ...,n; j = 1,..., m,

(10.3)

j =1, ...,m

де xij — стандартизовані (нормалізовані) деталізовані показники
якості.
Далі рейтингова оцінка може обчислюватися, наприклад, за
формулою:
(3)

𝑅𝑗

2

= √∑𝑛𝑖=1(1 − 𝑥𝑖𝑗 ) ,

(10.4)

(3)
𝑅𝑗

де
— інтегрований кількісний показник якості освітніх послуг jго ВНЗ, j = 1, …, m.
Найвищий рейтинг у вибірці у цьому разі має об’єкт з
мінімальним значенням R(3).
Четверта модифікація рейтингового оцінювання має на меті
врахування вагомості кожного деталізованого показника відповідно
до встановлених експертами пріоритетів:
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(4)

𝑅𝑗

2

= √∑𝑛𝑖=1 𝑘𝑖 (1 − 𝑥𝑖𝑗 ) ,

(10.5)

(4)

де 𝑅𝑗 — інтегрований кількісний показник якості освітніх послуг jго ВНЗ, j = 1, …, m; ki — вагові коефіцієнти.
П’ята модифікація рейтингового оцінювання ґрунтується на
використанні як кількісної міри ризику середньоквадратичного
відхилення від деякої бази, за яку, зокрема, можна обрати математичне
сподівання (середнє) кожного з показників об’єктів оцінювання:
1
𝑚 𝑖 = 𝑚 ∑𝑚
(10.6)
𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑛,
де mi — математичне сподівання (середнє) і-го показника у вибірці.
Можна навести ще низку модифікацій обчислення інтегрованого
показника визначення рейтингової оцінки, кожна з яких має недоліки,
що знижують об’єктивність та адекватність оцінювання.
Очевидно, має сенс впровадити як адекватну міру інтегрованого
показника
рейтингової
оцінки
модифіковане
зважене
середньогеометричне (мультиплікативний підхід) і визначати
рейтингову оцінку за формулою:
𝑘𝑖
(6)
𝑅𝑗 = ∏𝑛𝑖=1(1 + 𝑥𝑖𝑗 ) , 𝑗 = 1, . . . , 𝑚,
(10.7)
(6)

де 𝑅𝑗 — інтегрований кількісний показник якості освітніх послуг jго ВНЗ, j = 1, …, m.
Якщо i-й показник має додатний інгредієнт (якщо прагнуть
досягти його максимально можливого значення), то:
𝑥𝑖𝑗 =

𝑎𝑖𝑗 −𝑎𝑖𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥𝑖
𝑎𝑖
,𝑖∈𝐼1;𝑗=1,...,𝑚,

(10.8)

де І1 — підмножина показників, які мають додатний інгредієнт; 𝑎𝑖𝑚𝑖𝑛
— мінімальне кількісне значення і-го показника у вибірці ВНЗ,
aimin = min aij ; 𝑖 ∈ 𝐼1 ; 𝑎𝑖𝑚𝑎𝑥 — максимальне кількісне значення і-го
j=1, ...,m

показника у вибірці ВНЗ, aimax = max aij ; 𝑖 ∈ 𝐼1 .
j =1, ..., m

Якщо ж і-й показник має від’ємний інгредієнт, тобто коли
прагнуть досягти його мінімально можливого значення, то:
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗 =

𝑎𝑖
𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑖

𝑎𝑖

(10.9)

,𝑖∈𝐼2;𝑗=1,...,𝑚,

де І2 — підмножина показників, які мають від’ємний інгредієнт.
Наголосимо також на необхідності того, щоб вагові коефіцієнти
ki, (ki  0), i = 1, …, n, які містяться у формулі (10.7), також були
нормалізованими, тобто щоб виконувалась умова:
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∑𝑛𝑖=1 𝑘𝑖 = 1.
(10.10)
У даному разі у формулі (10.7) як високі нормалізовані кількісні
значення окремих деталізованих показників, так і низькі значення
інших менше нівелюються, ніж за адитивного підходу, який
використовується в (10.1), (10.2), (10.4), (10.5) у визначенні
інтегрованого показника рейтингового оцінювання. У даному
випадку ВНЗ (об’єкти дослідження) будуть упорядковані згідно зі
зниженням значень інтегрованого показника Rj, j = 1, …, m.
(6)
Найкращим виявиться об’єкт j0 з даної вибірки, для якого 𝑅𝑗0 набуде
максимального значення:
(10.11)
R (jo6 ) = max R (j6 ) .
j =1, ...,m

Зазначимо, що проблема багатоцільового (багатокритеріального)
рейтингового оцінювання та впорядкування елементів (об’єктів)
певної вибіркової множини характеризується трьома чинниками: {,
k, w}, де  — метод нормалізації, k — співвідношення пріоритету
(вагомість), w — критерій згортки.
Нормалізація застосовується для переходу до порівняльних шкал у
значеннях показників якості освітніх послуг і, як результат,
рейтингового оцінювання ВНЗ. Під співвідношенням пріоритету (k)
матимемо на увазі вектор вагових коефіцієнтів (k1, …, kn) на
компонентах відповідних деталізованих показників. Виникає також
проблема щодо знаходження вагових коефіцієнтів (ki, i = 1, …, n),
деталізованих показників оцінювання якості освітніх послуг та умов їх
надання, що визначають рейтинг конкретного ВНЗ у вибірці.
Під критерієм згортки 𝑤 матимемо на увазі інтегрований
(синтезований) показник, згідно з яким визначається рейтинг ВНЗ
серед вибірки. За цим показником здійснюється впорядкування
множини елементів заданої вибірки. Як правило, критерій згортки є
функцією, що відображає Rn в R1.
Існують різні підходи та методи нормалізації, принципи
урахування пріоритету та критерії згортки. Для наших цілей може
бути корисним метод аналізу ієрархій, який знайшов уже багато
практичних застосувань. Цей метод передбачає декомпозицію
проблеми на окремі складові, забезпечуючи її структурування і
спрощення з виділенням (побудовою) ієрархії, що містить різні
критерії.
Відносна перевага (вагомість) різних кількісних та якісних
деталізованих критеріїв (показників) визначається окремо для
кожного показника (елементу) ієрархічної структури з погляду
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елементу, який міститься на безпосередньо вищому рівні
ієрархії.
Узагальнений алгоритм методу аналізу ієрархій складається з
таких кроків:
Крок 1. Формування багаторівневої ієрархічної структури, котра
містить на верхньому рівні інтегрований показник визначення
рейтингу, нижче — часткові критерії (блоки показників) і т. д. На
найнижчому рівні ієрархії розташовані деталізовані показники, для
яких не має сенсу подальша їх деталізація.
Крок 2. Побудова матриць попарних порівнянь елементів
ієрархічної структури, що містяться на певному рівні ієрархії (окрім
інтегрованого) з погляду критерію безпосередньо вищого рівня, який
деталізують порівнювані елементи.
Крок 3. Обчислення значень вагових коефіцієнтів (векторів)
кожного з елементів ієрархічної структури (окрім інтегрованого) з
погляду елементу, який розташований на безпосередньо вищому
рівні ієрархії. Треба наголосити, що після реалізації третього кроку є
сенс здійснити перевірку органічності та адекватності кількісної
оцінки пріоритетів.
Крок 4. Обчислення вектора вагових коефіцієнтів деталізованих
показників якості освітніх послуг, які розташовані на найнижчому
рівні ієрархічної структури з погляду інтегрованого показника, що
міститься на вершині ієрархічної структури. Іншими словами,
обчислюються кількісні значення вагових коефіцієнтів деталізованих
показників та проводиться нормалізація їх. Отримані показники ki,
i = 1, …, n повинні задовольняти умову (10.10).
Крок 5. Обчислення інтегрованого показника рейтингового
(6)
оцінювання конкретного ВНЗ, тобто значень 𝑅𝑗 , j = 1, …, m, згідно з
якими здійснюється впорядкування об’єктів досліджуваної множини.
Під час формування ієрархічної структури проводиться
декомпозиція показників якості (рейтингового оцінювання) з
використанням інтегрованого показника рейтингової оцінки, груп
показників, підгруп, різних критеріальних функцій. Зазначимо, що
елементи однакових рівнів ієрархії повинні бути зіставлюваними
один з одним і мати властивості повноти (враховувати основні
суттєві сторони якості об’єктів, що досліджуються) та
однопорядковий ступінь їхньої значущості.
У результаті проведеного аналізу, систематизації та групування
показників, які впливають на якість або свідчать про умови надання
освітніх послуг, розроблена та подана на рис. 10.5—10.9 ієрархічна
структура критеріїв оцінювання. Найнижчий рівень наведеної
ієрархії містить деталізовані показники, що прямо чи опосередковано
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впливають на якість та умови надання освітніх послуг ВНЗ або
свідчать про результати його освітньої діяльності (рис. 10.6—10.9).
Ієрархію завершує інтегрований показник рейтингу ВНЗ (рис. 10.5).
Інтегрований показник рейтингу ВНЗ

Стан ринку праці

Рівень конкуренції серед
ВНЗ, що готують фахівців за
аналогічними програмами в
Україні

Чинники зовнішнього
середовища ВНЗ

Рівень конкуренції серед
ВНЗ, що готують фахівців за
аналогічними програмами у
регіоні

Умови надання освітніх
послуг

Чинники опосередкованого
впливу на якість навчального
процесу

Чинники безпосереднього
впливу на якість навчального
процесу

Чинники внутрішнього
середовища ВНЗ

Рис. 10.5. Три верхніх рівні ієрархії показників визначення рейтингу
ВНЗ
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Функціонування аспірантури,
докторантури, наукових шкіл
на базі ВНЗ

Проведення семінарів
на кафедрах

Опубліковано наукових праць
викладачів та студентів даного
ВНЗ, кількість

Випущено наукових збірників,
наукових періодичних видань,
монографій, кількість

Організація та участь у конференціях, наукові публікації

Бібліотечний фонд ВНЗ
(видання останніх 5 років)

Навчально-методична підтримка
навчального
процесу

Проведено конференцій
на базі ВНЗ, кількість

Викладачі, %

Студенти, %

Кадрове
забезпечення
підготовки
фахівців

Відсоток дисциплін навчального
плану, які забезпечені навчальнометодичними матеріалами
(останніх 1,5 року випуску)

Кандидати наук, які оформлені
за сумісництвом, %

Доктори наук, які оформлені
за сумісництвом, %

Кандидати наук, які є штатними
співробітниками ВНЗ, %

Доктори наук, які є штатними
співробітниками ВНЗ, %

Чинники безпосереднього впливу
на якість навчального процесу

Наукова
діяльність

Рис. 10.10. Деталізація блоку чинників безпосереднього впливу
на якість навчального процесу
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через академічну
заборгованість

через перехід
в інший ВНЗ

з інших причин
Щодо відкриття або
функціонування власного бізнесу

З боку соціально-психологічної
служби ВНЗ

Пропозиції на вільний
час студента

Надання індивідуальних
консультацій

Встановлення ВНЗ
міжнародних зв’язків

Стан організації
довузівської підготовки

Функціонування видавництва в структурі ВНЗ

Наявність підрозділів,
які формують імідж ВНЗ
та підтримують навчальний процес

Щодо планування кар’єри

Направлення студентів на включене
навчання за кордон

Залучення іноземних фахівців
до педагогічної, організаційної
або наукової роботи

Відрядження штатних співробітників професорсько-викладацького
складу за кордон на стажування, для
проведення науково-педагогічної
діяльності тощо

Проведення олімпіад, конкурсів для
талановитої молоді та школярів

Функціонування
прес-центру

Наявність підрозділу,
який відповідає за маркетингову діяльність ВНЗ

Відсів студентів

Динаміка
студентопотоку ВНЗ

Функціонування курсів довузівської
підготовки

Функціонування класів з поглибленим
вивченням фаховоспрямованих дисциплін на базі загальноосвітніх шкіл

Функціонування ліцею

Вступний конкурс (подано заяв на одне місце)

Чинники опосередкованого впливу
на якість навчального процесу
Додаткові (в тому
числі неосвітні)
послуги ВНЗ

Функціонування професійно
орієнтованих курсів (в тому
числі не пов’язаних з основною
спеціальністю)

Функціонування гуртків
художньої самодіяльності

Функціонування спортивнооздоровчих секцій

Рис. 10.7. Деталізація чинників опосередкованого впливу
на якість навчального процесу
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Забезпеченість студентів
гуртожитком, % від потреби

Спортивні комплекси

Клуби культури

Їдальні, буфети

Рис 10.8. Деталізація блоку критеріїв,
що свідчать про умови надання ВНЗ освітніх послуг
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Рівень виконання вимог
до студентів

Рівень підтримки обслуговуючим
персоналом місії ВНЗ

Стан матеріальнотехнічної бази ВНЗ

Рівень підтримки допоміжним
персоналом місії ВНЗ

Рівень підтримки педагогічним
персоналом місії ВНЗ

Функціонування об’єктів
соціально-побутового
призначення

Забезпеченість спеціально обладнаними приміщеннями та засобами електронно-обчислюваної
техніки

Рівень акредитації
ВНЗ

Наявність робочих приміщень для
професорсько-викладацького
складу, м2 на одного викладача

Комп’ютерні класи

Лабораторії

Обсяги аудиторного фонду,
м2 на одного студента

Умови надання освітніх послуг

Корпоративна
культура ВНЗ

Стан ринку праці

Наявність потреби
у фахівцях, яких готує ВНЗ
Обсяги державного
замовлення на
підготовку фахівців
Обсяги комерційного
замовлення на підготовку
фахівців

Стан працевлаштування
випускників
Працюють
за фахом, %
Працюють на посадах,
близьких до здобутої
спеціальності, %
Працевлаштовані
не за фахом, %
Не працевлаштовані
випускники, %

Продовжують
навчання, %

Не мають потреби у
працевлаштуванні, %

Не знайшли
роботу, %

Рис. 10.9. Ієрархія чинників, що характеризують стан ринку праці
Зазначимо, що всі наведені на рисунках деталізовані показники
можна поділити на групи. Показники першої групи визначають на
основі статистичної (кількісної) інформації, джерелом якої є офіційні
матеріали Міністерства освіти та науки України, звітність ВНЗ,
матеріали ліцензування, акредитації тощо. Другу групу становлять
показники, по яких відсутні статистичні (звітні) дані, а також ті, які
можна визначити лише на якісному (вербальному) рівні тощо.
Джерелом такої інформації можуть бути опитування безпосередніх
користувачів освітніх послуг — студентів, а також їхніх родин та
потенційних роботодавців — щодо визначення важливості тих чи
інших окремих критеріїв або їх груп. У зв’язку з відсутністю для
другої групи показників достовірної статистичної інформації є сенс
використовувати методи, що ґрунтуються на досвіді та інтуїції, тобто
евристичні методи чи методи експертних оцінок.
Особливістю евристичних методів і моделей є відсутність строгих
математичних доведень однозначності (категоричності) отриманих
оцінок.
Прикладами
традиційних
евристичних
процедур є різноманітні експертизи, наради тощо, результатом котрих є
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експертні оцінки стану об’єкта дослідження або наслідків його
діяльності. На практиці застосовуються як індивідуальні, так і
групові експертні оцінки (опитування).
Перевагою індивідуальної експертизи є оперативність
оцінювання та відносно невеликі витрати. Як недолік необхідно
відзначити високий ступінь суб’єктивності і — як наслідок —
відсутність впевненості у достовірності отриманих оцінок. Цей
недолік покликані знизити (зменшити) групові експертні оцінки.
Наголосимо, що у визначенні оцінок експертним способом, окрім
похибки, яка вноситься браком інформації щодо досліджуваного
об’єкта і недостатньою компетентністю експертів, можливою є
похибка іншого роду, яка зумовлена зацікавленістю експертів у
результатах, що неминуче відіб’ється на достовірності оцінювання.
Характерними особливостями методів експертних оцінок і
моделей їх реалізації як інструментарію наукового розв’язання
складних слабоформалізованих проблем є, по-перше, науково
обґрунтована організація всіх етапів експертизи, що забезпечує
ефективність роботи на кожному з них, і, по-друге, використання
кількісних методів як в організації експертизи, так і в оцінюванні
висновків експертів на основі формалізованого опрацювання
результатів їхніх суджень. Ці особливості відрізняють методи
експертних оцінок від звичайної, давно відомої експертизи, що
використовується у різних сферах людської діяльності.
Загальна схема експертного оцінювання включає такі основні
етапи:
⎯ добір експертів і формування експертних груп;
⎯ формування запитань і складання анкет;
⎯ формування правил визначення сумарних оцінок на основі
висновків окремих експертів;
⎯ аналіз і опрацювання експертних оцінок.
Запропонований підхід припускає низку модифікацій. Ясно, що
коли вибірку становлять ВНЗ конкретного напряму підготовки
фахівців та певного освітньо-кваліфікаційного рівня, то
забезпечується більша об’єктивність результату.
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Контрольні запитання до теми № 10
1. Поясніть сутність концепції рейтингового управління.
2. Проблеми підготовки вихідних даних для рейтингового оцінювання.
3. Поясніть, у чому полягає сутність основних етапів та інструментарію статистичного
аналізу даних, необхідних для рейтингового оцінювання.
4. Розкрийте суть трендового аналізу в рейтинговому оцінюванні та управлінні.
5. Основні моделі та методи процесу обчислення рейтингу.
6. Структура рейтингового управління.
7. Поясніть, як визначається рейтингова оцінка акцій та облігацій?
8. Поясніть сутність рейтингової оцінки інвестиційної привабливості підприємств,
організацій, регіонів.
9. Рейтинг як засіб класифікації економічних об’єктів. Наведіть приклади.
Тестові завдання до теми №10
1. Поняття "рейтингове управління" означає:
A. концепцію прийняття рішень потенційними користувачами на підставі
використання рейтингів при реалізації функцій управління;
B. ранжирування підприємств галузі за обсягами використаних ресурсів;
C. ранжирування підприємств галузі за обсягами виробленої продукції;
D. зміну концепції управління підприємством в залежності від кількості задіяних
працівників.
2. Рейтингове управління поділяють на:
A. розширене та звужене;
B. зовнішнє та внутрішнє;
C. поверхневе та поглиблене;
D. комплексне та спеціалізоване.
3. Об'єктом зовнішнього рейтингового управління є:
A. сама економічна система;
B. конкуренти економічної системи;
C. параметри функціонування економічної системи;
D. партнери та контрагенти економічної системи.
4. Для ефективного застосування процедур зовнішнього рейтингового управління
кількість елементів об'єкту повинна бути:
A. достатньо великою;
B. незначною;
C. обмеженою;
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D. строго визначеною.
5. Загальна схема обчислення рейтингу складається з:
A. чотирьох етапів;
B. п'яти етапів;
C. шести етапів;
D. семи етапів.
6. Який з етапів не належить до процесу визначення рейтингу?
A. опрацювання даних;
B. трендовий аналіз;
C. порівняння рейтингу;
D. статистичний аналіз.
7. Первинну інформацію для визначення рейтингу поділяють на:
A. коректну і некоректну;
B. підтверджену і непідтверджену;
C. стандартну і специфічну;
D. офіційну і неофіційну.
8. Етап трендового аналізу передбачає:
A. побудову діаграм з використанням лінії тренду;
B. моделювання прогнозного стану економічної системи;
C. дослідження операцій купівлі-продажу;
D. вивчення балансової моделі економічної системи.
9. Одним із найпоширеніших методів трендового аналізу є:
A. метод ножиць;
B. метод ножів;
C. метод розрізування;
D. метод зшивання.
10. Термін «поведінка споживача на ринку» означає:
A. вивчення співвідношення його доходу і споживчого кошика;
B. встановлення обсягів закупки ним товарів чи послуг при заданих цінах і рівні
доходу;
B. 3) обчислення різниці між його доходами і витратами за певний період;
C. 4) визначення відповідності дій споживача вказаним правилам.
11. Теорему про існування функції корисності ще називають:
A. теоремою Дебре;
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B. теоремою Курно;
C. лемою Маркова;
D. аксіомою Колмогорова.
12. Елементи теорії корисності застосовують для:
A. визначення ціни товару;
B. обчислення сумарної вартості товару;
C. прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності;
D. оцінювання собівартості продукції.
13. Величина корисності відображає:
A. ступінь задоволення конкретного суб’єкта певним товаром чи дією;
B. рівень попиту на певний товар чи послугу;
C. рівень пропозиції певного товару чи послуги;
D. величину різниці між попитом і пропозицією.
14. Очікувана корисність події дорівнює:
A. сумі добутків ймовірностей наслідків події на корисності цих наслідків;
B. сумі корисностей можливих наслідків події;
C. добутку ймовірностей наслідків події;
D. сумарній ймовірності можливих наслідків події.
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