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ВІД УКЛАДАЧІВ

Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених Київсь-
кого національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана» присвячений відомому вченому-економісту, доктору
економічних наук, професору, завідувачу кафедри економіко-
математичного моделювання Вальдемару Володимировичу
Вітлінському.

Життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність Вальдемара
Володимировича розкрито у вступній статті доктора фізико-
математичних наук, професора В. А. Шендеровського.

Джерельною базою покажчика є монографії, підручники,
навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та
періодичних видань.

Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• хронологічний покажчик друкованих праць Вальдемара

Володимировича Вітлінського;
• наукова школа вченого;
• література про життя та діяльність В. В. Вітлінського.
Покажчик містить фрагменти публікацій В. В. Вітлінського у

наукових виданнях і доповідей на наукових конференціях
2003–2016 рр.

Для зручності користування біобібліографічним покажчиком
укладачами підготовлені допоміжні покажчики:

• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць В. В. Вітлінського;
• хронологічний покажчик назв конференцій, у яких брав

участь В. В. Вітлінський.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер-
надського, Державної науково-технічної бібліотеки України,
Національної парламентської бібліотеки України та інших дер-
жавних бібліотек, а також за матеріалами, наданими автором.
Покажчик містить 611 бібліографічних описів. Матеріал покаж-
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чика згрупований за прямою хронологією публікацій, у межах
року – за алфавітом назв.

Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, опрацьовано
de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено згідно з
чинними державними стандартами, зокрема ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правила складання».

Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів та
широке коло читачів, які цікавляться розвитком економічної науки
та освіти в Україні. Покажчик може бути корисним і як довідкове
джерело.

Висловлюємо щиру вдячність професору Вітлінському Валь-
демару Володимировичу та його дружині Валентині Василівні за
плідну співпрацю і допомогу в підготовці біобібліографічного
покажчика.
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КОРОТКИЙ НАРИС ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА
ВАЛЬДЕМАРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ВІТЛІНСЬКОГО

Життя – це можливість. Скористайся нею.
Життя – це краса. Захопися нею.
Життя – це мрія. Здійсни її.
Життя – це виклик. Прийми його.
Життя – це обов’язок твій насущний. Виконай його.
Життя – це любов. Насолодися нею сповна!
Життя – це таємниця. Пізнай її.
Життя – це долина бідувань. Переможи їх!
Життя – це пісня. Проспівай свою пісню до кінця!
Життя – це боротьба. Стань борцем.
Життя – це безодня невідомого. Безстрашно ступи в неї.
Життя таке прекрасне – не загуби його!
Це твоє життя. Борися за нього!

Духовний філософсько-поетичний заповіт
св. матері Терези з Калькутти

Ці слова стосуються також мого приятеля Вальдемара Воло-
димировича Вітлінського, про якого я хочу розповісти у цьому
нарисі, можна сказати, що вони є його життєвим кредо.

Вальдемар Володимирович Вітлінський – вчений, якого ціл-
ком заслужено вважають одним із фундаторів української науко-
вої школи з економічної ризикології та проблем математичного
моделювання економіки, народився 25 грудня 1944 р. в с. Солоб-
ківці Ярмолинецького району на Хмельниччині. І хоча за свої
роки він встиг побувати в багатьох чудових місцях не лише
України, а й за кордоном, все ж нічого кращого від того куточка
землі, який з давніх-давен облюбували його діди-прадіди і де сам
уперше ступив босою ногою на сріблястий від роси спориш,
побачити не вдалось.

У дитинстві особливих радощів хлопець не зазнав. По-перше,
що наприкінці війни і післявоєнні роки всім жилось не з медом, а
по-друге, до цього долучилося й сімейне горе. Він був ще зовсім
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маленьким, як помер батько. А коли навчався у п’ятому класі
тяжко захворіла мама на туберкульоз кісток. Матір забрали до лі-
карні без особливих надій на одужання, а сина – на півтора року
до дитячого будинку. На щастя мати одужала, і тепер вони знову
були разом.

– Мені після того хотілося так учитися, – пригадує Вальдемар
Володимирович, – щоб мама раділа, щоб їй легше жилося на
світі.

Навчання хлопцеві давалось легко, вчився добре і справді
радував маму своїми успіхами. Вальдемар грав на музичних
інструментах, конструював радіоприймачі, любив літературу,
багато читав, але особливо припали йому до душі математичні
дисципліни. Вони вабили його своєю філософічною сутністю та
можливістю застосування у будь-якій сфері діяльності. Середню
школу закінчив у м. Городок, куди вони переїхали з Солобківців,
але документів на вступ до вузу нікуди не подавав. То були часи,
коли країні потрібні були фахівці робочих спеціальностей, тому
ввели дворічний трудовий стаж перед вступом до вузу. Почав
працювати слюсарем на місцевому заводі. Робота подобалась, але
не потребувала значних інтелектуальних зусиль. І в наступному
році Вальдемар подався до Львова з наміром вступити до універ-
ситету.

Спроба виявилась вдалою, він став студентом механіко-
математичного факультету Львівського університету імені Івана
Франка. Почались щасливі роки навчання: заліки, екзамени, гро-
мадська робота, парашутний спорт, походи до театру, філармонії,
музеїв. Студентське життя вирувало, особливо під час канікул,
коли формувались будівельні студентські загони і розлітались у
всі кінці країни. Тут також проявились організаторські здібності
– Вальдемар був командиром такого загону, який будував ферми
в одному із радгоспів на півдні Кіровоградщини.

Оскільки особливих гараздів у сім’ї не було, то студент знай-
шов собі підробіток в Інституті прикладної математики. Таким
чином Вальдемар ще зі студентських років відчув смак дослідни-
цької роботи. Допитливий з шляхетними манерами юнак виділя-
вся серед однокурсників глибиною знань, логічністю й перекон-
ливістю суджень. Та попри це, у поводженні з товаришами він
залишався доброзичливим і толерантним, готовим прийти на до-
помогу, кожному хто її потребує. Ці чудові риси характеру він
зберіг на все життя.

І сьогодні професор В. Вітлінський залишається навдивовижу
скромною, приязною й чуйною людиною, так само охоче, як ко-
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лись студентом, допомагає нині молодим ученим своїми професій-
ними порадами, дружньою підтримкою, підбадьорливим словом.

Хоча університет Вальдемар закінчив без відзнаки, йому як
людині, що проявила неабияку схильність до наукових дослі-
джень, було надано право вибору місця призначення. Так він
опинився в м. Києві у Всесоюзному НДІ, де займався впрова-
дженням економіко-математичних методів з використанням об-
числювальної техніки нафтопереробної та нафтохімічної проми-
словості. Але це були лише підступи до того, що згодом стало
покликанням і метою його життя.

У 70-ті роки ХХ ст. був членом ради молодих вчених і фахів-
ців України. А ще були туристичні походи на байдарках, наукові
конференції. Мали місце цікаві зустрічі з видатними українськи-
ми вченими, зокрема з В. М. Глушковим, М. М. Амосовим.
З’явились перші наукові публікації, зокрема, у збірнику «Машинна
обробка інформації», що видавався в Київському інституті
народного господарства імені Д. С. Коротченка.

З переходом до НВО «КАМЕТ», де працював заввідділом, а
потім очолив науково-технічний центр автоматизованих сис-
тем, з’явилося більше можливостей працювати за улюбленою
тематикою. До цього згодом спонукали й суспільні зрушення.
Почалась горбачовська «перебудова», центр впроваджував ав-
томатизовані системи управління на машинобудівних підпри-
ємствах, з’явилася можливість для ініціативи, альтернативного
впровадження нових систем з використанням математичних
методів, моделювання, комп’ютерної техніки. Виникла ідея
розв’язувати завдання з урахуванням невизначеності, конфлік-
тності. А це потребувало теоретичних наукових узагальнень.
Так з’явились публікації в науковій періодиці, які своєю новиз-
ною привернули увагу вчених, які працювали в цій сфері. Саме
в той час Київський інститут народного господарства, нині –
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана –
збирався впроваджувати нову навчальну дисципліну «Моделю-
вання та управління ризиком в економіці й підприємництві», то
ж у 1992 р. запросили на викладацьку роботу й Вальдемара
Вітлінського, який і раніше співробітничав з університетом:
друкував наукові праці, а на початку восьмидесятих років
минулого сторіччя навчався в заочній аспірантурі й у 1985 р.
успішно захистив дисертацію та отримав науковий ступінь
кандидата економічних наук.

Тут повною мірою розкрився його талант вченого-аналітика і
цікавого педагога вищої школи, вихователя молодого покоління
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українських вчених. Виховуючи молоде покоління, розвивався і
сам. У 1996 р. захистив докторську дисертацію, а в 1999 р. отри-
мав звання професора кафедри економіко-математичних методів.
Разом з колегами заклав фундамент і утвердив науку про ризик
та роль ризику насамперед в економіці та підприємництві.

Що таке ризик, знають, чи вважають, що знають, усі. Але ма-
ло хто задумується над тим, що він властивий для будь-якої сфе-
ри людської діяльності і що особливо обтяжені ним економіка та
підприємництво. У цих галузях його породжують невизначеність,
конфлікти, мінливість оточення та цілей тощо. Уникнути ризику
практично неможливо, але вірогідність та ступінь його виник-
нення можна знизити до допустимих меж або передбачити, якщо
добре вивчити та змоделювати закономірності цього об’єктивно-
суб’єктивного явища й процес, за якого воно виникає.

Ось це завдання і звалили на свої плечі Вальдемар Володими-
рович та ще низка колег, ставши біля колиски науки, яку названо
з його легкої руки «Ризикологія». В. Вітлінський же узагальнив
філософське означення ризику як економічної категорії, а також
означення, структуризацію та економіко-математичний інстру-
ментарій цієї науки.

У стінах КНЕУ ризикологія знайшла сприятливий ґрунт для
свого розвитку. Тільки перу професора Вальдемара Вітлінського
з проблем ризикології та економіко-математичного моделювання
належить біля 400 наукових праць. Серед них 20 монографій та
23 підручники і навчальні посібники. Чи не найпопулярнішими є
«Ризик-менеджмент» а також «Моделювання економіки», де ви-
світлено методологічні положення та інструментарій, що дають
змогу розбудовувати, аналізувати та застосовувати адекватні ма-
тематичні моделі у сфері економіки та підприємництва.

Професор В. Вітлінський постійно наголошує, що складні
системи, до яких належить економіка, все меншою мірою підда-
ються глибокому дослідженню звичайними вербальними мето-
дами, хоча останні є надзвичайно важливими. Безпосередній на-
турний експеримент над ними є надто тривалим, витратним,
часто навіть неможливим, небезпечним та аморальним. Минулий
досвід згодиться, але неможливо двічі пірнути в одну й ту саму
річку. Тому математичне моделювання та інформаційні техноло-
гії є неминучою складовою науково-технічного прогресу. Уже
сама постановка питання щодо адекватного математичного моде-
лювання об’єкта, процесу, проекта, явища породжує чіткий план
дій, який умовно можна розподілити на три етапи: модель–алго-
ритм–програма.
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Підручник «Моделювання економіки» заслужено користуєть-
ся широкою популярністю серед студентів, аспірантів, виклада-
чів з економічних спеціальностей, а також фахівців зі сфери ме-
неджменту фінансової та економічної діяльності. Не менш
знаною серед спеціалістів цієї галузі є й книга «Ризик у менедж-
менті», написана в співавторстві з професором С. Наконечним.

Окрім наукової та педагогічної діяльності, Вальдемар Воло-
димирович упродовж багатьох років керує всеукраїнським семі-
наром «Ризикологія та моделювання економіки», є членом ред-
колегії кількох наукових часописів, головою спецради по захисту
докторських дисертацій у КНЕУ. З 2001 р. упродовж 9 років пра-
цював заступником голови фахової ради з напряму «Економіка та
підприємництво». Виступав в якості офіційного опонента на
захисті 60 докторських та кандидатських дисертацій.

Під керівництвом професора В. Вітлінського написано і захи-
щено 8 докторських та низка кандидатських дисертацій. Його
учні працюють у багатьох містах України і також уже мають
своїх учнів.

В. В. Вітлінський з 1997 р. – член спеціалізованої вченої ради
по захисту докторських та кандидатських дисертацій, а з 2010 р.
– по даний час є головою спеціалізованої вченої ради КНЕУ по
захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальнос-
тей «Статистика» і «Математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці». Упродовж 6 років був членом експертної
ради ВАК України.

Тож Міжнародний біографічний центр (Кембридж, Англія)
мав цілковиту підставу визнати Вальдемара Вітлінського
«Людиною року 2000/2001» у номінації вчені-економісти.

У 2011 р. професору В. В. Вітлінському було присвоєно зван-
ня «Почесний доктор Національного університету «Острозька
академія».

Як людина віруюча і духовна, Вальдемар Володимирович
бере участь у любительському театрі «Містерія» при Київській
парафії «Воздвиження Святого Хреста».

Має дружину, сина, доньку – кандидата економічних наук,
зятя та онука.

Любить свою родину, друзів, колег. У колі друзів є завжди
душею компанії. Любить і вміє співати, заохочує завжди співати
українські народні пісні, романси. Любить декламувати вірші,
особливо запали йому до душі вірші Василя Симоненка. Змолоду
знає їх багато. Його улюбленим віршем хочу завершити свою
розповідь:



12

Світ який – мереживо казкове!..
Світ який – ні краю, ні кінця!
Зорі й трави, мрево світанкове,
Магія коханого лиця.
Світе мій гучний, мільйонноокий,
Пристрасний, збурунений, німий,
Ніжний, і ласкавий, і жорстокий,
Дай мені свій простір і неспокій,
Сонцем душу жадібно налий!
Не шкодуй добра мені, людині,
Щастя не жалій моїм літам –
Все одно ті скарби по краплині
Я тобі закохано віддам.

В. А. Шендеровський,
дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка,

доктор фізико-математичних наук, професор
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НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Міністерства освіти України – 2001 р.
ПОЧЕСНА ГРАМОТА Прем’єр-міністра України – 2006 р.
ПОЧЕСНА ГРАМОТА Міністерства освіти України – 2008 р.
ПОЧЕСНА ГРАМОТА Міністерства освіти і науки, молоді та

спорту України – 2012 р.

НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ

1985 р. – науковий ступінь кандидата економічних наук
1996 р. – вчене звання доцент
1996 р. – науковий ступінь доктора економічних наук
1999 р. – вчене звання професор

ПОЧЕСНЕ НАУКОВЕ ЗВАННЯ

2011 р. – Почесний доктор Національного університету «Остро-
зька академія»
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

ВАЛЬДЕМАРА ВОЛОДИМИРОВИЧА
ВІТЛІНСЬКОГО

1971

1. Динамическая модель управления нефтеперерабаты-
вающим заводом / Г. П. Антонюк, В. В. Витлинский, И. Я. Риве-
лис, Р. В. Катруш // Нефтяная и газовая промышленность : науч.-
произв. сб. / М-во геологии УССР [и др. ; гл. ред. А. Г. Туманов].
– Киев : Техніка, 1971. – № 2. – С. 37–40.

1973

2. Некоторые вопросы проектирования оптимальной тех-
нологической схемы НПЗ / В. В. Витлинский // Нефтяная и га-
зовая промышленность : науч.-произв. сб. / М-во геологии УССР
[и др. ; гл. ред. А. Г. Туманов]. – Киев : Техніка, 1973. – № 6. –
С. 33–35.

1975

3. Оптимальное проектирование технологической схемы
НПЗ / В. В. Витлинский // Нефтепереработка и нефтехимия :
респ. межведомств. сб. / АН УССР, М-во нефтеперераб. и нефте-
хим. пром-сти СССР. – Киев : Наук. думка, 1975. – Вып. 12. –
С. 90–91.
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4. Об оптимизации графика планово-предупредительных
ремонтов технологических установок нефтеперерабатываю-
щего завода / В. В. Витлинский // Нефтяная и газовая промыш-
ленность : науч.-произв. сб. / М-во геологии УССР [и др. ; гл. ред.
А. Г. Туманов]. – Киев : Техніка, 1976. – № 5. – С. 41–44.

1979

5. Некоторые способы расчета оптимального текущего
плана нефтеперерабатывающего завода с учетом динамики
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производственных процессов / В. В. Витлинский, Б. М. Егидис
// Нефтепереработка и нефтехимия : респ. межведомств. сб. /
АН УССР, М-во нефтеперераб. и нефтехим. пром-сти СССР. –
Киев : Наук. думка, 1979. – Вып. 17. – С. 9–11.

1984

6. Автоматизация проектирования карт раскроя метал-
лопроката / В. В. Витлинский и В. Г. Коваленко // Строительные
и дорожные машины. – 1984. – № 6. – С. 5.

7. Разработка методологии и математических моделей си-
стемной увязки задач оперативного рационального раскроя
металлопроката в составе интегрированной автоматизиро-
ванной системы управления / В. В. Витлинский ; Киев. гос.
экон. ун-т. – Киев, 1984. – 14 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 10.12.84,
№ 1282–Ук84.

8. Совершенствование и системная увязка задач расчета
годового плана предприятия с задачами нормирования рас-
хода материальных ресурсов в АСУ / В. В. Витлинский ; Киев.
гос. экон. ун-т. – Киев, 1984. – 9 с. – Деп. в УкрНИИНТИ
10.12.84, № 1281–Ук84.

9. Совершенствование планирования производства на ос-
нове системной интеграции задач АСУ : автореф. дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.13 / Витлинский Вальдемар Владимирович ;
Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – Киев, 1984. – 25 с.

10. Способ расчета распределенной во времени производ-
ственной программы в некоторых типовых моделях оптими-
зации технологии / В. В. Витлинский, Б. М. Егидис, Э. К. Ласко-
венко // Машинная обработка информации : респ. междуведомств.
науч. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев.
ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко ; [редкол.: Н. Г. Твердохлеб
(отв. ред.) и др.]. – Киев : Вища шк. Изд-во при Киев. гос. ун-те,
1984. – Вып. 39. – С. 86–90.

1985

11. Опыт и перспективы создания интегрированной ав-
томатизированной системы технологической подготовки
производства машиностроительных предприятий / В. В. Вит-
линский, П. К. Михайловский // Разработка и использование про-
граммных средств САПР в народном хозяйстве : школа : тез.
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докл., Калинин, 1985 г. / ВДНХ СССР, М-во приборостроения,
средств автоматизации и систем упр. СССР, НПО «Центрпрограмм-
систем». – Калинин, 1985. – С. 6–7.

12. Расчет рациональных запасов и резервов в заготови-
тельном производстве машиностроительного завода /
В. В. Витлинский // Разработка и использование программных
средств САПР в народном хозяйстве : школа : тез. докл., Кали-
нин, 1985 г. / ВДНХ СССР, М-во приборостроения, средств авто-
матизации и систем упр. СССР, НПО «Центрпрограммсистем». –
Калинин, 1985. – С. 47–49.

13. Система диалогового проектирования технологичес-
ких процессов заготовительно-штамповочного производства
на базе УВК СМ-4 / В. В. Витлинский, В. М. Острогруд,
В. Н. Шпилька, П. К. Михайловский // Разработка и использова-
ние программных средств САПР в народном хозяйстве : школа :
тез. докл., Калинин, 1985 г. / ВДНХ СССР, М-во приборострое-
ния, средств автоматизации и систем упр. СССР, НПО «Центр-
программсистем». – Калинин, 1985. – С. 59–61.

1986

14. Автоматизация управления раскройно-заготовитель-
ным производством / В. В. Витлинский // Строительные и
дорожные машины. – 1986. – № 8. – С. 10–11.

15. Система автоматизированного проектирования карт
раскроя листового металлопроката / В. В. Витлинский,
В. Г. Коваленко, А. Ф. Велединская // Строительные и дорожные
машины. – 1986. – № 11. – С. 6–7.

1987

16. Внедрение системы диалогового проектирования тех-
нологических процессов / В. В. Витлинский, Л. В. Абрамова,
А. Я. Анистратенко и З. В. Федорив // Строительные и дорожные
машины. – 1987. – № 1. – С. 28–29.

1988

17. Автоматизированная система диалогового проектиро-
вания технологических процессов механообработки деталей
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АСДП-ТП-СМ / В. В. Витлинский, К. Е. Бовкун, В. Л. Ослон. –
Киев, 1988. – 7 с. – (Информ. листок о науч.-техн. достижениях /
УкрНИИНТИ ; № 88-073).

1990

18. Использование персональных ЭВМ в САПР техноло-
гического назначения / В. В. Витлинский, А. А. Пластовец,
Б. Б. Приходько, А. Я. Анистратенко // Строительные и дорож-
ные машины. – 1990. – № 2. – С. 23–24.

1991

19. Опыт внедрения и концепция развития интегриро-
ванных САПР / П. К. Михайловский, В. В. Витлинский // Жизнь
и компьютер–91 : тр. Второго Всесоюз. науч.-практ. семинара по
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1993

21. Економічний ризик та проблеми його моделювання /
В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний ; Київ. держ. екон. ун-т. –
Київ, 1993. – 8 с. – Деп. у ДНТБ України 20.12.93, № 2499–Ук93.

22.  Програма, методичні вказівки та контрольні завдання по
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нечний, В. В. Вітлінський]. – Київ : КДЕУ, 1993. – 83 с. : табл.
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Моделювання рейтингової оцінки вищого навчального закладу  117
Моделювання ризику в менеджменті й питання етики  39
Моделювання ризику в підтримці прийняття рішень щодо ліцен-
зування та акредитації вищих навчальних закладів в Україні  118
Моделювання ризику в типових технологічних задачах в складі
автоматизованих систем управління виробництвом  40
Моделювання ризику в трансформаційному менеджменті  41
Моделювання ризику за наявності ієрархії цілей  261
Моделювання ризику проектів на базі суб’єктивних оцінок  59
Моделювання системних характеристик управлінських рішень
щодо розвитку малого підприємства в умовах невизначеності  317
Моделювання складних систем  415
Моделювання сподівань і ризику в економіці  132
Моделювання та аналіз траєкторій економічного розвитку на
підґрунті дискретної моделі Солоу  384
Моделювання та інформаційні технології в економіці  404
Моделювання та кількісне оцінювання економічного ризику
великих виробничих систем  159
Моделювання та оптимізація ризику в стратегічному менедж-
менті  42
Моделювання та управління розвитком малого підприємництва  359
Модифицированные динамические модели задачи о замене
оборудования  74
Модифікації моделі Лоренца з урахуванням самообмеження росту
змінних  318

Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Мате-
матичні моделі трансформаційної економіки»  173–175
Налогообложение: проблемы науки и практики – 2007  233
Наукова складова в системі інноваційної підготовки фахівців зі
спеціальностей «Економічна кібернетика» та «Інтелектуальні
системи прийняття рішень»  360
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Наукова складова дисципліни «Ризикологія»  341
Нейро-нечітке моделювання в інтелектуальних системах прий-
няття рішень  262
Некоторые вопросы проектирования оптимальной технологичес-
кой схемы НПЗ  2
Некоторые подходы к оцениванию странового риска  234
Некоторые способы расчета оптимального текущего плана
нефтеперерабатывающего завода с учетом динамики производст-
венных процессов  5
Нелінійна динаміка процесу функціонування комерційного банку
на підґрунті неперервної математичної моделі  361
Нелінійна динаміка соціально-економічних процесів на підґрунті
моделі Вайдліха: якісний і кількісний аналіз  319
Нелінійні моделі економічних процесів  416
Необхідність вивчення дисципліни «Нелінійні моделі економіч-
них процесів»  235
Нечітка багатокритеріальна ієрархічна модель підтримки проце-
сів прийняття рішень  27
Нова парадигма оцінки базових економічних показників і міри
ризику  102
Новые подходы к анализу политического риска  405

Об оптимизации графика планово-предупредительных ремонтов
технологических установок нефтеперерабатывающего завода  4
Обзор методов количественной оценки влияния рисков в агро-
промышленном производстве  362
Объективно-субъективная структура риска в экономике  342
Онтологія та гносеологія економічного ризику  142
Оптимальное проектирование технологической схемы НПЗ  3
Опыт внедрения и концепция развития интегрированных
САПР  19
Опыт и перспективы создания интегрированной автоматизиро-
ванной системы технологической подготовки производства
машиностроительных предприятий  11
Освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалавра, спеціаліста і
магістра спеціальності «Економічна кібернетика» напряму підго-
товки 0501 – «Економіка і підприємництво»  176
Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним
спрямуванням бакалавра з економіки і підприємництва  75
Освітньо-професійна програма перепідготовки спеціаліста
напряму 0501 – «Економіка і підприємництво»  161
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціаль-
ностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво»  218
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Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста
і магістра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво»  143
Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціаль-
ностями галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво  385
Основні засади інтелектуалізації методів і моделей економічної
кібернетики та їх інформаційно-технологічне забезпечення  60
Основні засади управління ризиком в бізнесі  43
Особливості застосування генетичних алгоритмів в економічних
оптимізаційних задачах  363
Особливості організації самостійної роботи студентів із вивчення
дисциплін економіко-математичного блоку  119
Оценка динамики риска повторных валютных паник  219
Оценка риска банкротства предприятий в условиях трансформа-
ционной экономики  236
Оценка риска инвестиций с помощью тензорного анализа  343
Оценка риска неплатежа лизинговых операций: вероятностный
подход  200
Оценка степени риска в критериях останова численного модели-
рования экономической статистики  177
Оцінка інвестиційних проектів з урахуванням ризику  44
Оцінка інвестиційних ризиків у зерновиробництві на підґрунті
методу полігармонічного прогнозування  263, 264
Оцінка кредитоспроможності позичальника ризику банку  103
Оцінка, моделювання та оптимізація управління економічним
ризиком  61
Оцінка ризику ліквідності методами еконофізики  286
Оцінювання можливих загроз і вразливості інформаційної систе-
ми на підґрунті інструментарію нечіткої логіки  265
Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризика-
ми в корпоративній системі  386

Передбачення банкрутств підприємств із застосуванням методів
нейронних мереж  266
Передпрогнозний аналіз рядів урожайності зернових  267
Передпрогнозний аналіз рядів урожайності озимої пшениці  268
Перша Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем
економічного ризику  104
Підвищення конкурентоспроможності фахівців на засадах забез-
печення неперервності вивчення дисциплін економіко-матема-
тичного циклу  220
Підготовка економіста як майбутнього дослідника  344
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Підсистема (МІ-9) прогнозування рівня інфляції як інструмент
сприяння виваженим управлінським рішенням в економіці  320
Планування обсягу реалізації продукції та дебіторської заборго-
ваності підприємства в умовах невизначеності  221
Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичаль-
ника як засіб зниження кредитного ризику  90
Позиціонування елементів суб’єкта управління в соціально-
економічній системі за допомогою гнучкості, адаптивноcті та
керованості  269
Полигармоническое прогнозирование как метод минимизации
инвестиционных рисков в зернопроизводстве  270
Полідисциплінарний характер досліджень сучасної економіки та
ефективна підготовка фахівця  237
Політичний ризик, валовий внутрішній продукт та зовнішній
борг  144
Практикум з теорії ймовірностей і математичної статистики  62
Предпрогнозный анализ коротких временных рядов  287
Презентація українських ВНЗ на ярмарку навчальних закладів у
Варшаві  271
Прийняття раціональних маркетингових рішень з урахуванням
кількісного оцінювання ризику  364
Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-
економічних систем  417
Прикладні моделі економічних процесів  406
Применение метода анализа иерархий при решении задач о
замене оборудования  76
Применение методологии VALUE–AT–RISK при отсутствии
нормальности распределения  201
Применение эконофизики к снижению степени риска прогнози-
рования инвестиционных потоков  321
Принятие адаптивных решений в условиях неопределенности  20
Про необхідність введення обов’язкової дисципліни економіко-
математичного циклу для всіх магістерських програм  202
Проблеми моделювання динаміки економічних систем  387
Проблеми моделювання економічного ризику  28
Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджен-
тної економіки  388
Проблеми формування «валютного кошика»  105
Проблеми формування фахівців нової генерації  45
Проблемы количественного измерения риска  162
Прогнозирование кредитного риска предприятия с использо-
ванием И-технологий  322
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Прогнозування інвестиційних потоків за допомогою еконофізики  323
Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи
та перспективи  345
Програма житлового будівництва за кошти приватних інвесторів  91
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисцип-
ліни «Менеджмент ризику»  106
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання по дисцип-
ліні «Теорія ймовірностей та математична статистика»  22
Програма, методичні вказівки та навчальні завдання для прове-
дення практичних занять і лабораторних робіт з курсу «Економіч-
ний ризик і методи його вимірювання»  29, 46

Разработка методологии и математических моделей системной
увязки задач оперативного рационального раскроя металлопро-
ката в составе интегрированной автоматизированной системы
управления  7
Расчет рациональных запасов и резервов в заготовительном про-
изводстве машиностроительного завода  12
Рейтингова оцінка фінансової стійкості комерційного банку  145
Рейтингове моделювання в оцінюванні діяльності науково-
педагогічних працівників ВНЗ  389
Рейтингове управління конкурентоспроможністю на ринку освіт-
ніх послуг вищих навчальних закладів  203
Рефлексивные процессы и управление в экономике: концепции,
модели, прикладные аспекты  390
[Рецензія]  570
Ризик – справа тонка!  92, 93
Ризик в фінансовому менеджменті  63
Ризик електронної логістики  407
Ризик у менеджменті  64
Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методоло-
гії, моделі, методи управління та прийняття рішень  365
Ризики в сфері комерційного кредитування  238
Ризикологія в економіці та підприємництві  178
Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності  272
Ризикологія – навчальна дисципліна підготовки фахівців
ХХI століття  163
Ризикологія як системотвірна складова економічної кібернетики  120
Ризикологія як системотвірна складова розвитку економічної
освіти в Україні  94
Риск выбора инструментов реализации внешнеэкономической
политики государства  179
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Риск – категория экономическая. От стратегического планирова-
ния к стратегическому менеджменту  47
Розвиток концепції кількісної оцінки ризику  133
Розвиток методології та інструментарію моделювання складних
економічних систем  288
Розвиток суспільства і становлення економічної освіти: тріади
економіки  239
Розробка ситуаційних вправ магістрантами як складова частина
розвитку їх творчого потенціалу  391

Сделать важный шаг. Выбор инновационных проектов с оправ-
данным риском  48
Синергетична складова підготовки новітнього економіста  204
Синтезуюча роль методології та інструментарію математичного
моделювання економічних процесів  205
Система автоматизированного проектирования карт раскроя лис-
тового металлопроката  15
Система диалогового проектирования технологических про-
цессов заготовительно-штамповочного производства на базе
УВК СМ-4  13
Система кількісних оцінок економічного ризику  49
Система кількісних оцінок страхового ризику  95
Системне використання об’єктивних і суб’єктивних показників
ризику у фінансово-економічній сфері  121
Системний аналіз та класифікація ризику в АПК  180
Системні характеристики в оцінці прийняття рішень  146
Системні характеристики функціонування малого підприємства у
моделюванні динаміки його розвитку  346
Совершенствование и системная увязка задач расчета годового
плана предприятия с задачами нормирования расхода материаль-
ных ресурсов в АСУ  8
Совершенствование планирования производства на основе сис-
темной интеграции задач АСУ  9
Современные подходы к моделированию сложных социально-
экономических систем  347
Современные проблемы моделирования социально-экономичес-
ких систем  289
Специфіка самостійної роботи студентів із дисципліни «Аналіз,
моделювання та управління економічним ризиком»  122
Способ расчета распределенной во времени производственной
программы в некоторых типовых моделях оптимизации техно-
логии  10
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Сприяння розвитку творчої особистості студента та формуванню
навичок дослідницької роботи через систему оцінювання якості
знань на магістерському рівні  324
Становлення теорії економічного ризику (ризикології)  65
Стохастичне моделювання ризику та дохідності на ринках, що
розвиваються  273
Стохастичні моделі оптимізації кредитних портфелів  147
Стратегія кредитного ризику комерційного банку  107
Структура та методика викладання дисципліни «Економічний
ризик і методи його вимірювання»  50
Суммарный скользящий прогноз как мера риска фондового
рынка  290
Сутність та аналіз причин виникнення економічного ризику  66
Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-
економічних систем  392
Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-
економічних систем  408
Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних проце-
сів: концепції, моделі, прикладні аспекти  366

Темп економічного чинника на підґрунті математичного моде-
лювання  291
Теоретико-ігрове моделювання раціональних рішень  274
Теоретико-ігрове оцінювання інвестиційних проектів  148
Теорія і практика маркетингу в Україні  206
Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень  275, 409
Теорія ризику в бізнесі  30
Трансформаційні процеси і концепції економічного розвитку
207, 222
Трансформація та ризик економічних систем  223
Тренінг – побудження до творчості і компетентності  292
Тривалість та опуклість в аналізі ризику стратегічних рішень  108

У наших викладачів є чому навчитися. Звертаючись до першо-
курсників  134
Управление инновационными процессами предприятий по пере-
работке сельскохозяйственной продукции на основе моделиро-
вания  393
Управление трансформационными рисками на предприятии  224
Управління депозитним портфелем домогосподарства  181
Управління інформаційними ризиками в системі дистанційного
навчання  348
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Управління портфельним ризиком в умовах нестабільності  135
Урахування невизначеності у моделюванні економічних
систем  410
Урахування об’єктивно-суб’єктивної структури ризику в моде-
люванні економічних систем  293, 325
Урахування ризику в типових організаційно-технічних задачах
управління виробництвом  67
Урахування ризику при моделюванні процедури прийняття інвес-
тиційного рішення  149
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ВИБРАНЕ: ФРАГМЕНТИ ПУБЛІКАЦІЙ
У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ І ДОПОВІДЕЙ

НА НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ 2003—2016 рр.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РИЗИКОЛОГІЇ
У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ1

Економіка і ризик: аналіз проблем соціально-економічної
науки показує, що вивчення проблем невизначеності і ризику,
пошуку й обробки інформації і формування очікувань, які набу-
вають першочергового значення в умовах неповноти й асиме-
трії інформації, – магістральна лінія в розвитку економічної
теорії ХХ та початку ХХІ століть.

Оцінювати стан і динаміку економічної системи, управляти,
приймати рішення у фінансово-економічній сфері доводиться в
умовах невизначеності, конфліктності, дії дестабілізуючих чин-
ників і зумовленого ними ризику. Невизначеність, якою обтяжені
економічні системи, характеризується тим, що вона залежить від
багатьох чинників, від дій контрагентів, котрі неможливо перед-
бачити у всій повноті, виникають нові знання і технології, відбу-
ваються зміни кон’юнктури ринку, коригування траєкторії руху
економіки за політичною і соціальною необхідністю тощо.

Об’єктивно наявні невизначеність, конфліктність, брак інфор-
мації на момент оцінювання, прийняття управлінських рішень, не-
однозначність прогнозів, зміни як у довколишньому середовищі,
так і в самій системі, еволюційні трансформаційні процеси, брак
часу на наукове обґрунтування оцінки значень економічних і фі-
нансових показників і підтримки прийняття відповідних рішень
породжують ризик, яким обтяжені суб’єкти господарювання.

Теоретичні дослідження й практика переконують, що ризик – це
досить широке поняття, специфічний предмет наукового досліджен-
ня, який має свій статус. На підставі дослідження певного предмета
упродовж кількох десятиліть інтенсивно формується окрема наука
про економічний ризик, яка отримала назву ризикологія.

Вивчаючи і враховуючи ризик, необхідно мати чітке уявлення
про його об’єкт, суб’єкт, джерела, звернути увагу на те, що ризик
має діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру тощо.
Об’єктивність ризику у фінансово-економічній сфері ґрунту-

ється на тому, що він існує внаслідок об’єктивних, притаманних
                 

1 Вітлінський В. В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності /
В. В. Вітлінський // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 3–9.
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економіці категорій конфліктності, невизначеності, розпливчас-
тості, відсутності вичерпної інформації на момент оцінювання і
прийняття управлінських рішень.

Виникнення невизначеності зумовлюється, зокрема, тим, що:
• більшість пов’язаних з економікою (бізнесом) процесів

принципово індетерміновані. Таким, наприклад, є науково-тех-
нічний прогрес. Важко також абсолютно точно передбачити різні
природно-кліматичні явища, зміну кон’юнктури ринку, смаків
споживачів тощо;

• можна говорити про економічно оптимальну (чи раціональ-
ну) неповноту інформації, бо нерідко доцільніше використовува-
ти наявну невичерпну інформацію, ніж збирати додаткову, але
пов’язану зі значними витратами;

• існує, так би мовити, організована невизначеність і асимет-
рія інформації, приховування частки інформації в умовах конку-
рентної боротьби тощо.

Можна розрізняти і враховувати кілька типів невизначеності й
зумовленого нею фінансово-економічного ризику:

• невизначеність цілей і критеріїв, а отже, необхідність ураху-
вання багатокритеріальності у процесах оцінювання, управління,
прийняття рішень;

• нестачу даних, зокрема кількісних, які необхідні на момент
прийняття рішення для обчислення кількісних оцінок відповід-
них показників;

• брак часу для прийняття науково обґрунтованих рішень;
• невизначеність дій контрагентів і конкурентів;
• неоднозначність оцінок прогнозів розвитку керованого об’єк-

та й соціально-економічного середовища.
Суб’єктивність ризику зумовлюється тим, що в економіці (біз-

несі) діють реальні люди (інвестори, менеджери, управлінські
команди, бізнесмени) зі своїм досвідом, психологією, інтересами,
смаками, схильністю чи несхильністю до ризику, зі своїм пово-
дженням, інтравертивністю чи екстравертивністю тощо.

Є сенс виокремити систему постулатів стосовно ризику як
економічної категорії, котрим обтяжена фінансово-економічна
сфера діяльності. Зокрема, це такі основні постулати.
Постулат 1. Всеосяжність ризику. Не обтяжених ризиком

суб’єктів господарювання майже не існує. Ризик – не випадко-
вий результат свідомої діяльності, а об’єктивна реальність буття
творчої людини (суб’єкта господарювання), котра удосконалює
умови свого існування в середовищі, яке постійно трансфор-
мується.



142

Можливість соціально-економічних і політичних змін, які
можуть несприятливо вплинути на функціонування й розвиток
зацікавлених суб’єктів господарювання, завжди сприймається
людьми як ризик. Для різних груп людей одні й ті самі зрушення
(трансформації) мають різний ступінь загроз. Для одних вони є
абсолютною загрозою, бо можуть призвести до невиконання
поставлених цілей, до збитків, погіршання матеріальних ціннос-
тей, традиційних умов життя, виробничих відносин, сталих видів
підприємницької чи трудової діяльності, втрати іміджу. Для
інших такі трансформації є попередженням (викликом), що не
загрожують катастрофою, але можуть завдати потенційних
фінансових, матеріальних, соціальних, духовних збитків і нести
загрозу зниження ефективності, зростання соціального напру-
ження, можливих небажаних відхилень від обраних цілей. Третя
група сприймає такі зміни як реальну можливість (шанс) набуття
додаткових фінансових, матеріальних, соціальних благ, які мо-
жуть бути отримані, зокрема, через різноманітні механізми пере-
розподілу тощо.

З погляду теорії систем ризик розглядається як одна із систем-
них характеристик, властивість, що притаманна будь-яким видам
цілеспрямованої діяльності. Ця системна характеристика прояв-
ляється як конфлікт між окремими цілями суб’єкта господарю-
вання (суб’єкта ризику), як невизначеність стосовно реалізації
цілей, зміст, напрям і умови досягнення котрих не чітко зрозумілі
суб’єктові керування (прийняття рішень).
Постулат 2. Ризиком обтяжені передбачення, прогнози, тому

що майбутнє стосовно економічних процесів неможливо перед-
бачити вичерпно, в усіх деталях.
Постулат 3. Ризик виникає в процесах цілепокладання, оціню-

вання. Він також пов’язаний з очікуваннями, рішеннями зацікав-
лених суб’єктів. Відсутній ризик для тих суб’єктів господарювання,
котрі не мають власної зацікавленості стосовно функціонування й
розвитку певної економічної системи, коли деяка сфера діяльності
їх не стосується або якщо відповідальність можна перекласти на
інших суб’єктів господарювання чи на суспільство загалом. Ризик
відсутній за відсутністю будь-якого вибору.

Ризик зумовлюється необхідністю подолання невизначеності,
конфлікту на підставі певних суджень, прийняття відповідних
гіпотез тощо. Наголосимо, що невизначеність як така залишаєть-
ся, але для конкретного суб’єкта господарювання (управлінської
команди) ця невизначеність і конфлікт трансформуються в ризик,
який має відповідну об’єктивно-суб’єктивну структуру.
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Постулат 4. Необхідно чітко розрізняти ризик як економічну
категорію та його кількісну міру (кількісну оцінку ступеня ризику).
Водночас аналіз низки наукових праць свідчить, що неможливо
виокремити один чи два загальних показники ризику.

Однак нерідко плутають ризик та одну із його кількісних оці-
нок. Вважають, зокрема, що ризик – це ймовірність несприятли-
вої події, забуваючи про низку інших показників кількісної міри
ризику. Водночас визначення ризику як економічної категорії не
повинне відбивати лише один аспект такого багатогранного
феномену, як ризик.

Проблема вимірювання – це проблема конвенціонарності.
Ясно, що ризик потрібно кількісно оцінювати й вимірювати – без
цього не обійтися, особливо у фінансово-економічній сфері.

Міра ризику є вектором, одна група компонент якого кількісно
характеризує ступінь окремих аспектів ризику як об’єктивної
категорії. Решта враховує ставлення його суб’єктів до невизначе-
ності, конфліктності і, відповідно, до ризику.
Постулат 5. Структура й міра ризику діалектично змінюються

в часі під впливом змін (трансформації) зовнішнього і внутрішньо-
го середовища, дії низки об’єктивних і суб’єктивних чинників.

Теорія соціально-економічної динаміки, на нашу думку, є під-
ґрунтям до оцінювання і прогнозування ризику в умовах асимет-
рії інформації фінансових ринків. Отже, необхідно досліджувати
ризик як такий, структура і кількісна міра якого постійно зміню-
ються з плином часу. Зазначимо, що порушення рівноваги лока-
льних ринків у більшості випадків зумовлюється, зокрема, змі-
нами у системах вищого рівня ієрархії управління, цілі котрих
можуть змінюватись і певною мірою вступати у суперечності з
економічними інтересами цієї системи. Тому структура й міра
ризику залежать від полісистемних ефектів, які важко контролю-
вати і прогнозувати для вироблення адекватної раціональної
політики (стратегії). Чим вищий ступінь впливу полісистемних
ефектів на економічні процеси, тим важче передбачити з необ-
хідною вичерпністю й точністю динаміку відповідної системи й
міру ризику, котрим вона обтяжена. Більшість полісистемних
ефектів має динамічний характер. Це зумовлено такими особли-
востями функціонування й розвитку соціально-економічних
систем:

• внутрішньою невизначеністю, наявністю низки цілей, їх ди-
намікою, багатьма якісними аспектами можливих змін;

• обмеженими можливостями вибору варіантів розвитку й
соціально-економічного поводження;
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• зростанням складності й інтеграційної взаємозалежності
політичних, соціально-економічних систем, процесів. Чим вищий
рівень економічної, соціальної та політичної взаємозалежності,
тим складнішою має бути й структура ризику, тим більшу кіль-
кість його аспектів має відображати й кількісна міра ризику.

Теорія соціально-економічної динаміки, урахування асиметрії
фінансово-економічної інформації, полісистемних ефектів дають
можливість точніше оцінювати динаміку структури й міри ризику в
багатьох сферах фінансово-економічної діяльності.
Постулат 6. Вимірювання ризику ґрунтується на загально-

методологічних положеннях теорії вимірювань, яка становить
підґрунтя будь-яких вимірювань. Згідно з цією теорією вимірю-
ються властивості емпіричних об’єктів, а не самі об’єкти, хоча
жодна властивість не може існувати поза реальним об’єктом, а
певною властивістю можуть бути наділені різні об’єкти.
У загальнонауковому підході категорія «властивість» відображає
такий бік предмета, котрий зумовлює його відмінність чи спільні
риси з іншими предметами. Отже, властивість спільна для всіх
об’єктів, але водночас вона має характеризувати відмінності чи
тотожність між ними за ступенем свого прояву.

Стосовно кількісного оцінювання ступеня економічного ризи-
ку, то вимірюваними властивостями економічних систем повинні
бути такі характеристики структури, стану чи поводження цих
систем та їх зовнішнього середовища, котрі дають змогу віднайти і
деталізувати за потенційно можливими наслідками майбутні стани
чи траєкторії поводження економічних об’єктів. Виявлення таких
властивостей є предметом якісного аналізу ризику і ґрунтується на
визначенні ключових змінних (чинників ризику), що потребує
наукових підходів до ідентифікації видів і типів ризику. Методо-
логічні засади й методичні аспекти такого аналізу викладені у низ-
ці літературних джерел, але потребують подальшого узагальнення.

Спираючись на виокремлені постулати, на нашу думку, можна
дати таке визначення економічного ризику, яке ґрунтується на
принципах системного аналізу:
Ризик – це економічна категорія, котра відображає характерні

особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами економічних
відносин об’єктивно наявних невизначеності й конфліктності,
іманентних процесам цілепокладання, управління, прийняття
рішень, оцінювання, що обтяжені можливими загрозами і неви-
користаними можливостями.

Зазначимо, що ризик має діалектичну об’єктивно-суб’єктивну
структуру.
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Об’єктом ризику називають економічну систему, оцінити
ефективність і умови функціонування котрої на перспективу у
вичерпній повноті і з необхідною точністю неможливо.
Суб’єкт ризику – особа або колектив, які зацікавлені в резуль-

татах управління об’єктом ризику і мають відповідну компетен-
цію щодо управління й прийняття відповідних рішень стосовно
об’єкта ризику.
Джерела ризику – це чинники (процеси, явища), котрі спричи-

няють невизначеність, конфліктність.
Наука про економічний ризик (ризикологія) покликана вивчати

на засадах синергетичного підходу й системного аналізу закономір-
ності, принципи, інструментарій щодо діагностики, ідентифікації,
оцінювання, математичного моделювання й управління ризиком.

Отже, йдеться, зокрема, про:
• врахування та якісний (вербальний) аналіз ризику;
• формування системи кількісних показників ступеня ризику;
• кількісний аналіз ризику;
• моделювання і прогнозування ризику;
• управління ризиком і методи зниження його ступеня.
Спираючись на викладене вище, можна дати таке визначення

ризикології.
Ризикологія – наука про основні закономірності, принципи та

інструментарій виявлення, врахування, оцінювання й управління
ризиком, який відображає характерні особливості сприйняття
зацікавленими суб’єктами господарювання об’єктивно наявних
невизначеності, конфліктності іманентних процесам цілепокла-
дання, оцінювання, управління об’єктами ризику, котрі обтяжені
можливими загрозами й невикористаними можливостями.

Філософія будь-якої науки акцентує увагу передусім на її
аксіоматичному апараті. Філософія ризикології в першому на-
ближенні постулює такі аксіоми.
Аксіома загальності – будь-який вид діяльності, що здійсню-

ється фінансово-економічною системою, несе в собі ті чи інші
ризики, котрі за певних умов можуть проявитися і призвести до
небажаних наслідків для системи загалом чи її структурних скла-
дових. Ідеться також і про ризик невикористаних можливостей
(прихованих талантів).
Аксіома прийнятності – кожна інтелектуальна система, що

здійснює певний набір видів діяльності, так чи інакше (свідомо
чи несвідомо) оцінює ступінь ризику, використовуючи свої внут-
рішні категорії, гіпотези, мотивації, котрі залежать від стану і
динаміки зовнішнього середовища, а також ураховуючи власне
ставлення до ризику.
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Ця аксіома покликана звернути увагу на необхідність узго-
дження об’єктивних чинників ризику, об’єктивно наявних неви-
значеності й конфліктності, що призводять до ризику, з власними
уявленнями суб’єктів фінансово-економічної діяльності, а також
з урахуванням їхніх внутрішніх мотивацій, суджень, потреб.
Аксіома неповторюваності – структура й міра ризику зміню-

ється в часі, не повторюючись навіть у подібних ситуаціях.
Відомо, що в соціально-економічному бутті зберігається гомео-

стазис, але водночас постійно відбуваються трансформаційні процеси
(мутації) на всіх рівнях ієрархії управління економічними система-
ми. На глобальному та макроекономічному рівнях трансформаційні
процеси стали, як зазначається у низці наукових праць, перманент-
ним явищем. Звісно, що в різних країнах світу у ті чи інші періоди ці
процеси відбуваються швидше або повільніше. Можна згадати слова
Платона, що двічі неможливо ввійти в ту саму річку. Не виняток і
Україна, де упродовж останніх років відбувається системна, широ-
комасштабна трансформація соціально-економічної системи.

Важливими є питання онтології та гносеології ризику.
Зазначимо, що ризикологія за своєю сутністю є метанаукою,

що зумовлюється багатогранністю прояву ризику. Коли ставиться
питання щодо цілепокладання у конкретній науці, то завжди по-
стає (в тій чи іншій формі) питання про ризик. Ризик завжди
пов’язаний з цілепокладанням і цілездійсненням, тобто будь-яку
науку завжди супроводжує ризикологічна діяльність. Власне, це
визначає мета – науковість ризикології, котра є наукою про особ-
ливий (універсальний) вид діяльності, в якій наявні елементи
невизначеності й конфліктності.

У більшості випадків у системі принципів ризикології можна
чітко виокремити три рівні:
перший рівень – методологічні принципи, тобто принципи, що

визначають концептуальні положення, які є найзагальнішими і
відносно мало залежать від специфіки й виду ризику. Це, зокре-
ма, такі принципи, як однотиповість, позитивність ризиків,
об’єктивність і суб’єктивність оцінок міри ризику, коректність,
комплексність, взаємозалежність тощо;
другий рівень – методичні принципи, тобто принципи, що без-

посередньо пов’язані з видом діяльності, його специфікою, сис-
темою цінностей, конкретною історичною ситуацією, кількісною
оцінкою його міри, моделюванням і прогнозуванням тощо. Серед
цих принципів можна виокремити такі: дисонансування ризиків,
різне сприйняття та суб’єктивне ставлення до ризиків, динаміч-
ність, узгодженість у часі тощо;
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третій рівень – операційні принципи, тобто принципи, що
безпосередньо пов’язані з достовірністю, ступенем однозначності
й повноти і можливістю її опрацювання. Серед цих принципів
можна виокремити, зокрема, кількісну міру ризиків, симпліфіко-
ваність тощо.

Специфіка розвитку сучасного наукового знання робить
можливим і необхідним подальше проведення системних філо-
софсько-соціолого-економічних досліджень ризику, котрі можна
розглядати як подальший розвиток ризикології на принципах
синергетики й системного підходу. Подальші дослідження мають
стосуватися, зокрема, динаміки ризику, виявлення внутрішньої
діалектичної суперечливості ризику (об’єктивного та суб’єктив-
ного), його емерджентних властивостей, цілісності як комплекс-
ного, багатогранного феномену людського буття, а також як
системотвірної складової економічної теорії й практики госпо-
дарювання на всіх рівнях ієрархії управління економічними
системами.

МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ.
СУТНІСТЬ МОДЕЛЮВАННЯ1

Математичне моделювання є інтелектуальним ядром
інформаційних технологій.

Моделювання в наукових дослідженнях, яке почали застосо-
вувати ще в глибоку давнину, охоплює нині все нові й нові сфери
наукових знань. Однак методологія моделювання впродовж три-
валого часу розвивалась незалежно від інших наук. Була відсутня
система понять, єдина термінологія. Лише згодом почали усвідо-
млювати роль моделювання як універсального методу наукового
пізнання.

Термін «модель» широко використовується в різних сферах
діяльності людини і має безліч семантичних значень. Нас цікав-
лять тільки такі моделі, котрі є інструментами для одержання
нових знань.

Термін «модель» походить від латинського слова «modulus» –
зразок, норма, міра. Модель – це об’єкт, що заміщує оригінал і
відбиває найважливіші риси і властивості оригіналу для даного
дослідження, даної мети дослідження за обраної системи гіпотез.

                 
1 Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський. – Київ :

[КНЕУ], 2003. – С. 44–48.
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Математична модель – це абстракція реальної дійсності
(світу), в якій відношення між реальними елементами, а саме ті,
що цікавлять дослідника, замінені відношеннями між математич-
ними категоріями. Ці відношення зазвичай подаються у формі
рівнянь і/чи нерівностей, відношеннями формальної логіки між
показниками (змінними), які характеризують функціонування ре-
альної системи, що моделюється.

Неможливо уявити собі сучасну науку, зокрема економіку, без
широкого застосування математичного моделювання.
Сутність цієї методології полягає в заміні вихідного об’єкта

його «образом» – математичною моделлю – і подальшим вивчен-
ням (дослідженням) моделі на підставі аналітичних методів та
обчислювально-логічних алгоритмів, які реалізуються за допомо-
гою комп’ютерних програм. Робота не з самим об’єктом (яви-
щем, процесом), а з його моделлю дає можливість відносно
швидко і безболісно досліджувати його основні (суттєві) власти-
вості та поводження за будь-яких імовірних ситуацій (це переваги
теорії). Водночас обчислювальні (комп’ютерні, симулятивні,
імітаційні) експерименти з моделями об’єктів дозволяють,
спираючись на потужність сучасних математичних методів і
технічного інструментарію інформатики, ретельно та досить
глибоко вивчати об’єкт у достатньо детальному вигляді, що
недоступно суто теоретичним підходам (це перевага експерименту).
Не дивно, що методологія математичного моделювання бурхливо
розвивається, охоплюючи аналіз надзвичайно складних економі-
чних і соціальних процесів.

У наш час математичне моделювання входить у третій прин-
ципово важливий етап свого розвитку, «вбудовуючись» у струк-
тури так званого інформаційного суспільства. Бурхливий прогрес
засобів аналізу, опрацювання, передачі та зберігання інформації
відповідає сучасним тенденціям соціального буття. Без володіння
інформаційними «ресурсами» не варто й думати про розв’язання
більш складних та різноманітних проблем, які постають перед
світовою спільнотою. Однак інформація сама по собі мало що дає
для аналізу та прогнозування, для прийняття рішень і контролю
за їх виконанням. Необхідні надійні способи «переробки» інфор-
маційної «сировини» в готовий «продукт», тобто в точні знання.
Історія методології математичного моделювання переконує: вона
може і повинна бути інтелектуальним ядром інформаційних
технологій, усього процесу інформатизації суспільства.

Технічні, технологічні, економічні, політичні та інші системи,
що їх вивчає сучасна наука, все меншою мірою піддаються
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дослідженню (в необхідній комплексності та точності) звичайними
теоретичними методами, хоч останні є надзвичайно важливими.
Безпосередній натурний експеримент над ними є надто тривалим,
дорогим, часто навіть небезпечним чи просто неможливим, особ-
ливо це стосується економічних систем і процесів. Тому матема-
тичне моделювання є неминучою складовою науково-технічного
прогресу.

Уже сама постановка питання щодо математичного моделю-
вання будь-якого об’єкта породжує чіткий план дій, який умовно
можна розподілити на три етапи: модель–алгоритм–програма.
На першому етапі обирається (чи будується) «еквівалент»

об’єкта, що відображає в математичній формі його найважливіші
(ключові) властивості – закони, яким він підпорядковується,
зв’язки, що притаманні складовим його частинам, тощо. Матема-
тична модель (чи її фрагменти) досліджуються теоретичними
методами, що дозволяє отримати важливі (концептуального
характеру) нові знання про об’єкт.
Другий етап – вибір (чи розроблення) алгоритму для реаліза-

ції моделі на комп’ютері. Модель подається у формі, зручній для
застосування числових методів, визначається послідовність об-
числювальних і логічних операцій, котрі необхідно здійснити,
щоб отримати шукані величини з заданою точністю. Обчислю-
вані алгоритми не повинні спотворювати основні властивості мо-
делі, а отже, вихідного об’єкта (оригіналу), мають бути економ-
ними та адаптивними щодо особливостей розв’язання задач і
використання комп’ютерів.
На третьому етапі створюються програми, що «переносять»

модель і алгоритм на доступну комп’ютерну мову. До них також
висуваються вимоги економності та адаптивності. Їх можна
назвати «електронним» еквівалентом досліджуваного об’єкта,
що є придатним для безпосереднього експериментування на
комп’ютері.

Створивши тріаду «модель–алгоритм–програма», дослідник
(системний аналітик) отримує універсальний, гнучкий і відносно
дешевий інструмент, який тестується в «пробних» обчислюваль-
них експериментах. Після того як адекватність (достатній рівень
відповідності, зважаючи на цілі та взяту систему гіпотез) тріади
щодо вихідного об’єкта засвідчена, з моделлю проводять різно-
манітні та детальні «досліди», які дають нову інформацію про
необхідні якісні та кількісні властивості характеристики об’єкта.
Процес моделювання супроводжується поліпшенням та уточнен-
ням, за необхідності, всіх складових (ланок) тріади.



150

Як методологія математичне моделювання не підміняє собою
математику, економічну теорію, фінанси та інші дисципліни, не
конкурує з ними. Навпаки, важко переоцінити його синтезуючу
роль. Створення та застосування тріади можливе лише за умови
використання різноманітних методів і підходів – від якісного
аналізу нелінійних моделей до сучасних мов програмування. Воно
дає додаткові стимули різним напрямам науки.

У широкому аспекті моделювання наявне майже в усіх видах
творчої активності людей різних спеціальностей – дослідників і
підприємців, політиків і військових. Привнесення в ці сфери точ-
ного знання допомагає обмежити інтуїтивне «моделювання»,
розширює межі застосування раціональних методів. Звичайно ж,
математичне моделювання плідне лише за умови виконання про-
фесійних вимог: чітке формулювання основних понять і гіпотез,
апостеріорний аналіз, щоб пересвідчитися в адекватності викори-
стовуваних моделей, гарантована точність обчислювальних алго-
ритмів тощо.

Якщо ж аналізувати проблеми моделювання економічних
систем, де необхідно брати до уваги «людський чинник», тобто
коли йдеться про аналіз слабо формалізованих об’єктів, то до
цих вимог необхідно додати ще низку, зокрема, акуратне роз-
межування математичних і побутових термінів, завбачливе
застосування вже готового математичного апарату до вивчення
явищ і процесів (пріоритетним є шлях «від задачі до методу», а
не навпаки) тощо.

Розв’язуючи проблеми інформаційного суспільства, було б
наївним покладати надію лише на потужність комп’ютерів та
інші засоби інформатики.

Постійне вдосконалення тріади математичного моделювання
та її впровадження у сучасні інформаційно-моделюючі системи
– методологічний імператив. Лише його виконання дає можли-
вість отримати таку необхідну високотехнологічну, конкуренто-
спроможну та різноманітну матеріальну й інтелектуальну
продукцію.

Зазначимо, що умовою розробки моделі є принцип так званої
інформаційної достатності. Це означає, що системний аналітик
повинен мати достатньо чітке уявлення про те, що вважати за
вхідні та вихідні змінні досліджуваної системи, які чинники
суттєво впливають на процес її функціонування. Якщо рівень
інформаційної достатності низький, то створити модель, за допо-
могою якої можна було б отримати нові знання про об’єкт-
оригінал, майже неможливо.
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ПОДАТКОВИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ1

Суспільно-політичний устрій України, якщо його розвиток
буде підпорядкованим інтересам населення, – це, на наш по-
гляд, сучасна ринкова економіка, базована на приватній влас-
ності й економічно обґрунтованому перерозподілі доходів з
метою забезпечення соціальних гарантій усім тим верствам
населення, котрі потребують підтримки. І якщо вдасться
створити саме такий устрій, то не так уже й важливо, як
він буде називатись. Найважливішими показниками стану
економіки будь-якої країни є обсяг та структура інвестицій,
інноваційної діяльності. Для вітчизняної економіки форму-
вання інноваційного й інвестиційного потенціалу, зростання
інвестиційної активності – одні з першочергових завдань.

1. Концептуальні положення
стосовно ризику у сфері оподаткування

Економічною наукою сформовані основні підходи щодо
принципів оподаткування. Згідно з ними виокремлюють чотири
групи принципів:

• фіскально-бюджетні;
• політико-економічні;
• соціально-етичні;
• принципи, що стосуються правової і технічної сторін оподат-

кування.
Ступінь теоретичного усвідомлення принципів побудови та

практичного функціонування податкової системи прямо впливає
на її результативність. Порушення цих принципів призводить до
ризику зниження ефективності фіскальної політики. Так, якщо
пріоритетною вважають ціль податкової системи як засобу по-
повнення бюджету, то такий підхід призводить до ризику переко-
сів в економіці. Яскравий приклад – адміністративний тиск подат-
кової системи в економіці України пригнічував підприємницьку
ініціативу і спотворив принципи справедливості та рівномірності,
тобто реалізувався ризик ігнорування низки цілей і принципів
оподаткування (ризик фіскальної політики). Підтвердженням
цього є розгляд у судах України багатьох тисяч справ стосовно
                 

1 Вітлінський В. В. Концептуальні положення стосовно ризику в сфері оподаткуван-
ня / В. В. Вітлінський, О. М. Тимченко // Фінанси, облік і аудит : наук. зб. – Київ :
КНЕУ, 2005. – Вип. 6. – С. 13–19. – (До 100-річчя Київського національного економічно-
го університету).
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неправомірних дій з боку податкової служби та скарг у податкову
інспекцію на поведінку податкових службовців.

Формально податкове законодавство України загалом правильно
визначає структуру податкової системи, головні принципи оподат-
кування, але практика їх реалізації та визначення кількісних пара-
метрів податкових ставок та платежів, бази оподаткування значною
мірою служить стримуючим чинником на шляху до соціально-
ринкового господарства, призводить до низки ризиків (соціального,
політичного, перерозподільного, криміногенного тощо). На жаль, у
вітчизняній практиці податок використовується зазвичай як джере-
ло доходів бюджету. В основному в Україні він виконує лише мобі-
лізаційну та фіскальну функцію, тоді як соціальна та перерозпо-
дільна функції ще не відіграють належної ролі.

Аналіз структури податків в Україні дає підстави стверджува-
ти, що податкова система є генератором низки суперечностей
(конфліктів) та зумовлених ними ризиків. По-перше, в Україні за
короткий час була створена «сучасна» розгалужена система
податків, до якої розвинені країни йшли десятки років. Зазначимо,
що ця система функціонує значною мірою формально, а збір
податків здійснюється шляхом активного застосування старих
адміністративно-директивних методів. По-друге, надмірний тиск
податкової системи притлумив підприємницьку діяльність, а
недотримання принципу справедливості спричиняє деморалізую-
чий вплив на економіку, призводить до низки ризиків (криміно-
генного, морального, ризику невикористаних можливостей
тощо). По-третє, податкові органи поступово перетворюються на
«каральний меч», від якого дедалі більшою мірою страждають в
основному сумлінні підприємці, а це веде до ризиків руйнації
функціонального призначення податкової системи, до порушення
її принципів. Зазначимо, що однією із функцій податкової служ-
би є надання платникам податків високоякісних послуг щодо
правильності обчислення податків. Це сприяє зростання відсотка
добровільної сплати податків.

Нині гостро стоїть проблема відпрацювання бази оподатку-
вання, принципів оподаткування, скорочення витрат на утриман-
ня податкової служби, створення умов для реалізації принципів
справедливості, рівності та відповідальності в оподаткуванні.
Тобто йдеться про керування ризиком, спричиненим перекосами
у системі оподаткування. Потрібно пристосувати систему оподат-
кування до особливостей економіки.

Розподіл податкового тягаря між суб’єктами господарювання
супроводжується конфліктами, суперечливими тенденціями та
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зумовленим цим ризиком. З одного боку, обкладання великими
податками прибутку може генерувати такі ризики: по-перше, ри-
зик ухилення від сплати податків; по-друге, ризик перекладання
податку на плечі споживачів через механізм цін; по-третє, ризик
відпливу капіталу в галузі і сфери, що приносять на даний мо-
мент більший дохід.

Через механізм цін на товари споживання та ресурси виникає
та реалізується ризик зниження чистого прибутку, що залишається
в розпорядженні підприємств, зменшення інвестиційних ресурсів
призводить до ризику зниження якості товарів та обсягів вироб-
ництва, а отже, до ризику зниження обсягів податкових надхо-
джень до бюджету. В такий спосіб виникає ризик порушення са-
мих принципів функціонування податкової системи, серед яких
принципи платоспроможності та отриманої вигоди мають особ-
ливо важливе значення.

За логікою поєднання принципів платоспроможності та отри-
маної вигоди мало б бути ідеальною умовою забезпечення ефек-
тивного оподаткування. У реальній же практиці ситуація склад-
ніша та мінливіша, що в кінцевому підсумку видозмінює
характер та наслідки дії того чи іншого податку. Так, якщо в
державі не налагоджений контроль за дотриманням сплати по-
датків, тобто існує та реалізується ризик масового приховування
доходів та уникнення від сплати податків (тіньова чи неформаль-
на економіка), то жодні наукові обґрунтування системи оподат-
кування не дадуть бажаних результатів. Розуміння принципів
«отримання вигоди» та «платоспроможності» є головними
постулатами теорії оподаткування, що сприяє зниженню ступеня
податкових ризиків.

Філософія принципу «отримання вигоди» означає порівняння
втрати доходів від сплати податків та отримання вигід за рахунок
суспільних благ із податкових надходжень. Концептуальний
зміст принципу «платоспроможності» зводиться до розподілу
податкового навантаження залежно від платоспроможності плат-
ника податку (обсягу доходу, обсягу споживання, вартості майна,
активів тощо). Це означає, що громадяни та фірми з більшими
доходами та майном мають сплачувати вищі податки як в абсо-
лютному, так і у відносному вираженні.

Недосконалість податкової системи впливає не лише на над-
ходження до бюджету, а й на поведінку підприємців та всіх пра-
цюючих. Наслідками недосконалості податкової системи можуть
бути й перегини економічних пропорцій у суспільстві, ризик зро-
стання неформальної економіки. Зокрема, велика ставка податку
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на прибуток стимулює їх уникати великих відрахувань через
механізм приховування прибутку. Інакше кажучи, надмірний
податок на прибуток не стимулює режиму економії витрат, зрос-
тає ризик недоцільних та фіктивних витрат, а також безконтроль-
ності витрат у виробництві.

2. Аналіз ризику у сфері оподаткування

Якісний аналіз ризику є найскладнішим і вимагає ґрунтовних
знань, досвіду та інтуїції у даній сфері економічної діяльності.
Його головна мета – визначити чинники ризику, області (зони)
ризику, після чого ідентифікувати всі можливі ризики.

Кількісний аналіз ризику – це кількісне (числове) визначення
ступеня окремих ризиків і ризику даного виду діяльності загалом.

Ризик пов’язаний з невизначеністю ситуації та конфліктністю.
Невизначеність спричиняють чинники, які є джерелом ризику.
Джерела податкових ризиків можуть бути спільними для держа-
ви і для платників, але, як правило, вони різняться.

Як джерела ризиків недоотримання податкових коштів роз-
глядають різноманітні порушення платниками податків податко-
вого законодавства України. Ці порушення у разі їх виявлення
тягнуть за собою застосування органами податкових служб різ-
номанітних санкцій.

Визначальною є група чинників психологічного характеру.
Завжди об’єктивно існує прагнення обійти податки та опір фіску
з боку платника. Це пов’язано з властивим людині матеріальним
інстинктом, який реалізується через корисливий інтерес у процесі
розподілу створеного продукту. Тим паче, що платник є безпосе-
реднім учасником виробничого процесу і хоче отримати все те,
що заробив. Матеріальний інтерес підсилюється наявністю
елементу примусу в процесі оподаткування. Навіть якщо зовні
суб’єкт здається законослухняним щодо питань сплати податків,
то підсвідомо він намагається протистояти примусу. Щоб змен-
шити цей чинник ризику, в державі вживаються заходи стосовно
суспільного виховання у платників почуття громадського
обов’язку відносно сплати податків. Найкращих успіхів у цьому
процесі можна досягти лише тоді, коли платники бачитимуть, що
сплачені ними кошти ефективно використовуються і повертаються
членам суспільства у вигляді матеріальних і нематеріальних благ.
Але повністю уникнути впливу цього чинника неможливо. Отже,
в діалектичній єдності корисливого інтересу й громадського
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обов’язку формується фіскальна поведінка платника, і від того,
який елемент переважає, буде залежати і ступінь ризику.

Дія одного або сукупності чинників призводить до виникнен-
ня певних видів податкових ризиків:

ризик економічної кризи;
ризик податкової політики;
ризик прогнозування та планування податкових надходжень;
ризик уникнення оподаткування;
ризики посилення податкового тягаря;
ризик втрат від мінімізації податків;
ризик податкового контролю;
ризики карного переслідування.

НЕЙРО-НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ
В СИСТЕМАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ1

Система підтримки прийняття рішень – це інтерактивна
автоматизована система, що використовує правила прий-
няття рішень і відповідні моделі з базами даних для вирішення
слабоструктурованих проблем.

На сучасному етапі розвитку інформаційних систем і техноло-
гій більшість рутинних операцій з обробки інформації вже авто-
матизовано, і подальше підвищення ефективності СППР можливе
за умови їх інтелектуалізації, тобто використання експертних,
інтелектуалізованих технологій, що включають досвід вирішення
задач управління та дозволяють враховувати експертні знання у
процесі прийняття раціональних рішень.

Відповідно, результатом подальшого розвитку СППР стають
інтелектуальні системи прийняття рішень, що здатні вирішувати
інтелектуальні задачі в умовах неповноти, неточності і супереч-
ливості знань про об’єкт дослідження, для розв’язання яких
немає чітко заданого алгоритму.

Інтелектуальні системи (технології, здатні розв’язувати інте-
лектуальні задачі, які традиційно вирішуються людьми) повинні
задовольняти таким двом основним природним властивостям:
здатності до навчання (можливості послідовно мінімізувати від-

                 
1 Вітлінський В. В. Нейро-нечітке моделювання в інтелектуальних системах прий-

няття рішень / В. В. Вітлінський, А. В. Матвійчук // Моделювання та інформаційні сис-
теми в економіці : зб. наук. пр. – Київ : [КНЕУ], 2008. – Вип. 78. – С. 20–28.
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хилення результату моделювання від еталону) та лінгвістичності
(здатності виражати знання природною мовою).

У розробці інтелектуальних систем прийняття рішень доціль-
ним є застосування такого математичного інструментарію, який
здатний поєднувати можливість оперування експертно-
аналітичною інформацією з адаптивністю до мінливих умов еко-
номіки. За таких умов особливого значення набуває застосування
інструментарію нечіткої логіки та нейронних мереж, в основу
яких закладено нейрофізіологічні особливості функціонування
людського мозку, що робить їх практично ідеальним інструмен-
том для вирішення інтелектуальних задач. Зауважимо, що обидва
математичні апарати є ефективними у моделюванні складних
нелінійних функціональних залежностей (особливо у порівнянні
з альтернативними підходами).

В основу теорій нечіткої логіки та нейронних мереж покладе-
но принципово різну ідеологію та математичний інструментарій.
Перевагами нечіткої логіки є можливість урахування експертних
знань щодо об’єкта моделювання та оперування лінгвістичною
інформацією. Проте інструментарій нечіткої логіки окремо не
володіє механізмом налаштування на реальних даних параметрів
моделі, побудованої на його основі. Тому адекватність нечіткого
логічного висновку суттєво залежить від виду та параметрів
функцій належності, які входять до структури моделі.

Головною же особливістю нейронних мереж є їхня здатність
до навчання, що реалізується за допомогою спеціально створених
для цього методів. Однак для нейронних мереж властиві пробле-
ма змістовної інтерпретації внутрішніх параметрів та нездатність
працювати з лінгвістичною інформацією.

Проте у разі поєднання інструментарію нечіткої логіки з ней-
ронними мережами у вигляді специфічної конструкції з назвою
«нейро-нечітка модель» вдається отримати СППР з принципово
новими якостями та забезпечити дотримання зазначених вище
властивостей інтелектуальних технологій – лінгвістичності та
здатності до навчання.

Інтелектуальні системи прийняття рішень, побудовані на під-
ґрунті синтезу методів нечіткої логіки та нейронних мереж,
володіють інструментарієм для представлення експертно встано-
влених правил розвитку ринку в математичній формі, забезпечу-
ють можливість автоматичного налагодження параметрів моделі
з урахуванням даних кількісної та якісної природи та мають
низку інших незаперечних переваг для моделювання фінансово-
економічних систем.
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За приблизно однакових результатів моделювання (точності
відтворення вихідної статистики, прогнозування на незалежній
тестовій вибірці та стійкості результатів прогнозування на різних
вибірках) необхідно вибирати ту економіко-математичну модель,
яка має більш просту структуру.

Обов’язково необхідно відстежувати, щоб кількість парамет-
рів моделі [нейронних зв’язків у сумі з нульовим параметром
суматорів та параметрів функцій активації нейронів (за наявнос-
ті) для нейронних мереж чи параметрів функцій належності у
сумі з ваговими коефіцієнтами правил прийняття рішень (за на-
явності) для моделей на нечіткій логіці] була меншою за обсяг
навчальної вибірки. Хоча для коректного налаштування економі-
ко-математичної моделі достатньо, щоб обсяг статистичної
вибірки був на одне спостереження більший за кількість пара-
метрів моделі, все-таки модель буде більш стійкою, якщо статис-
тика буде хоча б утричі більшою.

У моделюванні на підґрунті кількісних змінних з застосуван-
ням нейронних мереж значення показників мають бути переведені
у відносну форму або нормалізовані, щоб характеризуватись
приблизно одною розмірністю. Причому це стосується як значень
вхідних змінних, так і вихідного показника.

КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ1

Ризик – річ тонка: в господарській діяльності необхідно
враховувати впливи невизначеності, конфліктності як внут-
рішнього, так світового ринку, науково-технічного прогресу
тощо і пов’язаний з цим економічний ризик. Стосовно асор-
тименту економічних ризиків, то, на жаль, він досить широ-
кий: від пожеж, землетрусів, аварій до змін у податковому
регулюванні і валютних курсах. Суттєво впливають на ви-
никнення економічного ризику такі чинники, як погодні умови,
збої у роботі обладнання, коливання попиту, платоспромож-
ність населення, зростання цін, воєнні дії.

Аналіз проблем економічної науки та практики переконливо
свідчить, що врахування невизначеності, конфліктності та поро-

                 
1 Вітлінський В. В. Кількісне оцінювання ступеня економічного ризику / В. В. Віт-

лінський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія. Еко-
номічні науки. – 2010. – № 1. – С. 159–162.



158

дженого ними ризику є однією із магістральних ліній розвитку
економічної науки. З ризиком доводиться стикатись у повсякден-
ній економічній діяльності. Його неможливо повністю уникнути.
Бездіяльність у сфері економіки та підприємництва також обтя-
жена ризиком невикористаних можливостей.

Необхідно звернути увагу й на те, що ризик в економіці має
діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру. Об’єктивність
ризику ґрунтується на тому, що він існує внаслідок об’єктивних,
притаманних економіці категорій невизначеності, розпливчастос-
ті, нечіткості, конфліктності на момент оцінювання та прийняття
управлінських рішень. Суб’єктивність ризику зумовлюється тим,
що в економіці та бізнесі діють реальні люди з власним досвідом,
наявними засобами, психологією, ментальністю, інтересами, схи-
льністю чи несхильністю до ризику тощо.

Зазначимо, зокрема, що категорія ризику – одна з основних в
аудиторській діяльності.

Від ступеня аудиторського ризику залежить не лише матеріа-
льна, але й моральна відповідальність аудитора. У разі коли
аудитор не зміг виявити суттєві викривлення у звітності та зро-
бив позитивний висновок, а на фірму-клієнта потім було накла-
дено штрафні санкції, то аудитори можуть бути звинувачені у
некваліфікованості тощо й притягнуті до відповідальності за
завдані матеріальні збитки.

Моделюючи ту чи іншу економічну систему для оцінювання
та врахування ризику в процесі вироблення та обґрунтування
управлінських рішень, варто брати до уваги те, що кількісна міра
ризику є вектором, одна група компонент якого характеризує
окремі грані ризику, враховуючи, що він породжений об’єктивно
існуючими конфліктністю та невизначеністю, решта компонент
цього вектора має враховувати низку особливостей суб’єктів ри-
зику, котрі продукують та приймають відповідні управлінські
рішення, їхнє ставлення до ризику.

Інша річ, що існує проблема щодо раціонального формування
компонент цього вектора, який би адекватно відображав як
об’єктивні, так і суб’єктивні ключові грані кількісного оцінюван-
ня ступеня ризику та його врахування в моделюванні й прийнятті
відповідних управлінських рішень.

Можна виокремити низку математичних теорій, які доцільно
застосовувати для формалізації невизначеності й вимірювання
ризику, зокрема:

1) багатозначна логіка;
2) теорія ймовірностей;
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3) теорія стохастичних процесів;
4) теорія вимірювання та похибок;
5) теорія аксіологічних (суб’єктивних) імовірностей;
6) теорія інтервального аналізу та інтервальної математики;
7) теорія нечітких множин та нечітка логіка;
8) теорія нечітких мір та інтервалів тощо.
На нашу думку, ще в недостатній мірі розкрита та враховується

кількісно діалектична об’єктивно-суб’єктивна структура ризику в
економіці та підприємництві.

Важливим аспектом щодо врахування невизначеності та зумов-
леного цим ризику є ідентифікація й ухвалення системи гіпотез,
зокрема, стосовно інформаційної ситуації, що характеризує як
міру невизначеності можливих станів суспільно-економічного
середовища, так і ставлення до ризику суб’єктів прийняття
рішення. А обґрунтування найкращого в певному сенсі рішення з
множини альтернативних варіантів можна здійснити, використо-
вуючи низку критеріїв.

Якщо є підстави спертися на методологічний підхід, за якого
показники ефективності та відповідні ключові чинники та пара-
метри, від яких залежать значення цих показників ефективності,
трактуються як випадкові величини, то це надає можливість ви-
користати потужний апарат теорії ймовірностей і математичної
статистики. Альтернативою, зокрема, є використання інструмен-
тарію нечіткої логіки.

У методологічному підході на підґрунті теорії ймовірностей і
математичної статистики критерій оптимальності формують із
двох частин (складових). Перша складова характеризує центр
групування значень відповідної випадкової величини. Це може
бути математичне сподівання, мода, медіана, зважене середньо-
геометричне тощо обраного показника ефективності. Друга скла-
дова відображає поправку (плату) за ризик (капітал під ризиком).

УРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТИВНО-СУБ’ЄКТИВНОЇ СТРУКТУРИ РИЗИКУ
В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ1

Ризик – категорія економічна: через складні, суперечливі
зміни в сучасному суспільстві (економіці, політиці, соціальній
сфері) невідворотно зростає чинник економічного ризику.

                 
1 Вітлінський В. В. Урахування об’єктивно-суб’єктивної структури ризику в моде-

люванні економічних систем / В. В. Вітлінський // Моделювання та інформаційні систе-
ми в економіці : зб. наук. пр. – Київ : [КНЕУ], 2010. – Вип. 81. – С. 12–21.
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Моделювання соціально-економічних систем, процесів, явищ
вступило в третій етап свого розвитку, «вбудовуючись» у
процеси та структури інформатизації суспільства, враховуючи
притаманні йому фундаментальні властивості, зокрема, емерже-
нтність, динамічність, нелінійність, неоднозначність, невизна-
ченість. Зазначимо, зокрема, що характерними ознаками неви-
значеності є наявність невичерпної, нечіткої, нерідко
суперечливої інформації, великої кількості взаємодіючих чин-
ників, обмежена можливість достатньо точно та своєчасно пе-
редбачити можливі зміни у внутрішньому і зовнішньому сере-
довищах модельованого об’єкта.

Зазначимо, що оцінювання ефекту чи ефективності, кориснос-
ті, цінності, що враховують наявну невизначеність, здійснюють,
зокрема, на підґрунті застосування теорії сподіваної корисності, в
якій використовується сучасний математичний апарат. У теорії
гри використовується таке поняття, як функціонал оцінювання.
У багатьох випадках такий функціонал можна теж трактувати як
функцію корисності. Для оцінювання чинників невизначеності
зазвичай використовують інструментарій теорії ймовірностей, у
багатьох випадках доречним є також застосування інструмента-
рію штучного інтелекту.

Необхідною умовою науково обґрунтованого підходу до вра-
хування впливу невизначеності є її адекватний опис як на якіс-
ному (вербальному), так і на кількісному рівнях.

Якщо особа, дійсно зацікавлена в результатах моделювання та
керування відповідним об’єктом чи процесом, має компетенцію
приймати управлінські рішення і не в змозі перекласти відпові-
дальність за прийняте рішення на інших, то для неї невизначе-
ність трансформується у ризик, тобто залежно від ситуації неви-
значеності шляхом елімінування другорядних чинників і
прийняття певних гіпотез переходять до ситуації ризику. Наголо-
симо, що невизначеність як така залишається.

Необхідно звернути увагу й на те, що ризик в економіці має
діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру. Об’єктивність
ризику ґрунтується на тому, що він існує внаслідок об’єктивних,
притаманних економіці категорій невизначеності, розпливчастос-
ті, нечіткості, конфліктності на момент оцінювання та прийняття
управлінських рішень. Суб’єктивність ризику зумовлюється тим,
що в економіці та бізнесі діють реальні люди з власним досвідом,
наявними засобами, психологією, ментальністю, інтересами, схи-
льністю чи несхильністю до ризику тощо.
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Моделюючи ту чи іншу економічну систему для оцінювання
та врахування ризику в процесі вироблення та обґрунтування
управлінських рішень, варто враховувати те, що кількісна міра
ризику є вектором, одна група компонент якого характеризує
окремі грані ризику, враховуючи те, що він породжений
об’єктивно існуючими конфліктністю та невизначеністю, решта
компонент цього вектора має враховувати низку особливостей
суб’єктів ризику, котрі продукують та приймають відповідні
управлінські рішення, їхнє ставлення до ризику.

Інша річ, що існує проблема щодо раціонального формування
компонент цього вектора, який би адекватно відображав як
об’єктивні, так і суб’єктивні ключові грані кількісного оцінюван-
ня ступеня ризику та його врахування в моделюванні й прийнятті
відповідних управлінських рішень.

Важливим аспектом щодо врахування невизначеності та зумов-
леного цим ризику є ідентифікація й ухвалення системи гіпотез,
зокрема, стосовно інформаційної ситуації, що характеризує як
міру невизначеності можливих станів суспільно-економічного
середовища, так і ставлення до ризику суб’єктів прийняття рі-
шення. А обґрунтування найкращого в певному сенсі рішення з
множини альтернативних варіантів можна здійснити, використо-
вуючи низку критеріїв.

Якщо є підстави спертися на методологічний підхід, за якого
показники ефективності та відповідні ключові чинники та пара-
метри, від яких залежать значення цих показників ефективності,
трактуються як випадкові величини, то це надає можливість ви-
користати потужний апарат теорії ймовірностей і математичної
статистики. Альтернативою є використання інструментарію нечіт-
кої логіки.

У методологічному підході на підґрунті теорії ймовірностей
і математичної статистики критерій оптимальності формують з
двох частин (складових). Перша складова характеризує центр
групування значень відповідної випадкової величини. Це може
бути математичне сподівання, мода, медіана, зважене серед-
ньогеометричне тощо обраного показника ефективності. Друга
складова відображає поправку (плату) за ризик (капітал під ри-
зиком). Вона формується, враховуючи те, що кількісна міра
ризику є вектором, який складається з низки компонент, одна
група з яких характеризує ризик, породжений об’єктивною
структурою невизначеності, друга група характеризує психо-
логію та суб’єктивне ставлення до ризику осіб, що приймають
рішення.
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До компонент кількісного оцінювання ступеня ризику, зокре-
ма, належать: оцінка ймовірності небажаних подій, оцінки серед-
ньоквадратичного чи семіквадратичного відхилення, врахування
початкових чи центральних моментів третього та вищих поряд-
ків, оцінок коефіцієнтів відповідних моментів (коефіцієнти варі-
ації, семіваріації, асиметрії, ексцесу тощо).

МОДЕЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
У КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ1

Банківські ризики: діяльність комерційних банків Украйни
обтяжена множиною різноманітних ризиків. Результати
діяльності банків свідчать про значну питому вагу заборгова-
ності за кредитами в загальній структурі кредитного порт-
феля. У світовій банківській практиці допустимим (раціональ-
ним) вважається значення заборгованості, що не перевищує
7 % (у більшості українських банків вона істотно перевищує
це значення). Ситуація, що склалася, пояснюється як об’єк-
тивними, так і суб’єктивними причинами. До перших можна
віднести загальну кризу неплатежів, яка охопила всю еконо-
міку України. Але також значною мірою на ситуацію, що
склалася, вплинули прорахунки банків під час прийняття рі-
шення про кредитування того чи іншого позичальника, які по-
яснюються недостатньою увагою самих банків до кредитного
ризику до кожної окремої угоди і до всього кредитного порт-
феля.

У червні 2004 р. Базельським комітетом з банківського нагля-
ду, після порівняно тривалої розробки й узгоджень, була прийня-
та Нова Базельська угода, що йменується коротко Базель II.
В основних положеннях Базеля II знайшли віддзеркалення тенден-
ції розвитку міжнародної банківської системи, які виявили себе
останнім часом і не були належним чином представлені у попе-
редній Базельській угоді (Базель I), прийнятій в 1988 р.

                 
1 Вітлінський В. В. Моделювання банківських ризиків у трансформаційній економіці :

навч.-метод. матеріали до курсу «Математичні моделі трансформаційної економіки» /
В. В. Вітлінський, А. Б. Камінський. – Київ : КНЕУ, 2006. – 56 с. : іл., табл.
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Сенс Нової Базельського угоди розкривається в змісті трьох
основних її компонент:

1) вимоги до мінімальної величини банківського капіталу;
2) банківський нагляд;
3) ринкова дисципліна.
Сутність компонент полягає у такому.
Перша компонента передбачає розширення сукупності ін-

струментальних підходів до розрахунку достатнього капіталу
банку, а також стимулювання банків до застосування вдоскона-
лених концептуальних підходів оцінювання ризиків.
Друга компонента акцентує увагу на побудові ризик-орієнто-

ваних систем банківського нагляду, що, зокрема, повинно стиму-
лювати банки до вдосконалення систем управління ризиками.
Компонента передбачає розвиток змістовних підходів в регулю-
ванні як альтернативу формальним підходам.
Третя компонента встановлює необхідність діалогу регуля-

тивних органів і банків у сфері збільшення прозорості банків з
метою додаткового розкриття інформації (у випадках, коли таке
розкриття не передбачене бухгалтерськими стандартами, зокрема
Міжнародними стандартами фінансової звітності).

В основі концептуальної суті Базеля II залишилося положення
Базеля I про достатність капіталу банків, яка розраховується з
урахуванням ступеня ризиків, які приймаються банком у процесі
його діяльності. Показник достатності (іменований також коефі-
цієнтом Кука) є відношенням основного і додаткового капіталу
до величини активів, зважених з урахуванням ризиків. Рекомен-
доване значення даного показника у Базелі II залишилося незмін-
ним – 8 %. Новизна підходів полягає у методиках визначення
ступеня ризиків різних активів у портфелях банків. Математично
це означає зміну розрахунку знаменника в показнику достатності
капіталу.

Насамперед важливо відзначити розширення видів банківсь-
ких ризиків, під втрати від яких необхідно формувати капітал:
ринковий, кредитний і операційний (у Базелі I враховувалися
тільки перші два). А також кардинально змінені концептуальні
підходи до вимірювання кредитних ризиків.

Ризик є невід’ємною складовою банківської діяльності. При-
чинами його виникнення виступають невизначеність, конфлікт-
ність, багатокритеріальність та нечіткість у численних фінансо-
вих відносинах банку з контрагентами, з ринком у цілому,
державою. Особливості трансформаційної економіки додають до
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цієї об’єктивно існуючої невизначеності специфіку, обумовлену
трансформаційними процесами.

Класифікація ризиків в українській банківський системі має
нормативний характер; згідно з нею визначаються дев’ять основ-
них категорій ризику:

— кредитний ризик;
— ризик ліквідності;
— ризик зміни відсоткової ставки;
— ринковий ризик;
— валютний ризик;
— операційно-технологічний ризик;
— ризик репутації;
— юридичний ризик;
— стратегічний ризик.
Водночас у нормативних документах Національного банку

України вказується, що банки можуть самостійно розширювати
дану класифікацію залежно від специфіки власної діяльності.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ1

Штучний інтелект (штучні підсилювачі інтелекту) мож-
на тлумачити як властивість автоматизованих систем
брати на себе окремі функції інтелекту людини. Наприклад,
обґрунтовувати й обирати ефективні рішення, прогнозувати,
на підґрунті раціонального аналізу зовнішніх впливів з засто-
суванням відповідних математичних методів, моделей, ІТ,
механізму зворотних зв’язків, навчання, нагромадження знань,
адаптації. Власне так функціонують нейронні мережі, здатні
навчатися, оптимізаційні генетичні алгоритми, системи
нечіткої логіки та комбіновані їх системи.

Реалії сьогодення постійно вимагають прийняття виважених
управлінських рішень: упровадження інноваційних технологій,
організації випуску нових конкурентоспроможних товарів, вихо-
ду на нові ринки, забезпечення належної якості товарів та послуг,
                 

1 Вітлінський В. В. Штучний інтелект у системі прийняття управлінських рішень /
В. В. Вітлінський // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2012. – № 1. –
С. 97–118.
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вирішення комплексу соціальних питань, пошуку нових методів
стимулювання праці тощо.

Рішення – це, взагалі кажучи, результат інтелектуальної ді-
яльності людини, що приводить до певного висновку та/або до
необхідних дій. Воно має бути спрямоване на досягнення бажа-
них результатів у сфері економіки, підприємництва тощо.

Теорія прийняття рішень належить до числа міждисциплінар-
них і, як і будь-яка наукова теорія, має свою методологію, функ-
ції, основні завдання, методи дослідження, предмет, структуру і
категоріальний апарат. Основними її категоріями є, зокрема,
мета, функція, метод, діяльність.

Прийняття управлінських рішень ґрунтується, зокрема, на
таких засадах:

• право приймати рішення та брати на себе ризик – його
мають керівники та відповідні керівні органи або ті, котрим це
право делеговане;

• повноваження – передбачається розмежування компетенції
між керівниками і керівними органами різних рівнів;

• обов’язковість – обов’язкове прийняття рішення керівником,
якщо цього вимагає ситуація, що склалася;

• компетентності – вміння керівника приймати обґрунтовані і
раціональні рішення та брати на себе ризик;

• відповідальності – санкції, котрі можна застосовувати до
керівника за прийняття ним хибного рішення;

• своєчасності – необхідності прийняття рішення своєчасно в
певний період (термін) часу.

Дотримання перелічених умов, а також послідовності прохо-
дження процесу прийняття рішень та ідентифікована їх типологія
є підґрунтям вироблення ефективних рішень.

Необхідно також ураховувати й неоднозначність та розплив-
частість чинників та параметрів ситуації на момент прийняття
рішень (політичної, соціальної), високу динамічність та неліній-
ність соціально-економічних процесів, роль особистості в процесі
розробки, обґрунтування та прийняття рішень. Невизначеність –
фундаментальна характеристика недостатньої інформаційної за-
безпеченості прийняття рішень, браку знань стосовно певної
проблемної ситуації. Невизначеність класифікують та деталізу-
ють низкою способів.

Породжений невизначеністю ризик є також невід’ємною скла-
довою в оцінюванні ситуації та прийнятті рішень.

Аналіз класичних математичних методів та інструментарію
дослідження операцій для прийняття рішень, які знайшли досить
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широке застосування в багатьох прикладних проблемах та пред-
метних областях, дозволяє дійти висновку, що традиційного
інструментарію середини ХХ століття недостатньо для прийняття
рішень за умов слабоструктурованих та неструктурованих задач
(проблем). Тобто існує потреба у розробці та застосуванні
методів та моделей штучного інтелекту з урахуванням ступеня
ризику.

Щоб пояснити, чим відрізняється задача прийняття рішення,
що вимагає застосування штучного інтелекту, від просто задачі
прийняття рішення, можна, зокрема, скористатися терміном
«алгоритм» – одним із наріжних каменів математики та кібернетики.

Під алгоритмом розуміють точну (чітку) інструкцію для вико-
нання у визначеному порядку низки операцій для розв’язування
певної задачі з деякого класу (множини) задач. У математиці та
кібернетиці клас задач певного типу вважається вирішеним
(розв’язаним), коли для їх розв’язування встановлений (побудо-
ваний) алгоритм. Побудова алгоритму для задач певного типу
(класу) пов’язана в низці випадків з витонченими, складними
розмірковуваннями, що вимагають винахідливості та високої
кваліфікації. Такого роду креативна діяльність потребує участі
людини. Задачі, що пов’язані зі знаходженням (побудовою) алго-
ритму розв’язування певного класу задач, будемо називати інте-
лектуальними задачами.

Для широкого кола інтелектуальних задач, таких як розпізна-
вання образів, гра в шахи, доведення теорем тощо, такий форма-
льний розподіл процесу пошуку розв’язку шляхом розбиття про-
блеми (задачі) на окремі елементарні операції (кроки) часто
виявляється досить складним, навіть якщо їх розв’язування не є
складним.

Отже, можна перефразувати означення інтелекту зокрема як
універсального метаалгоритму, котрий здатний створюва-
ти алгоритми для розв’язування конкретних класів задач
(проблем).

Не варто розраховувати також на те, що обчислювальні ма-
шини можуть розв’язувати будь-які задачі. Аналіз різноманітних
задач привів математиків до відкриття, де було строго доведено
існування таких типів задач, для котрих неможливий єдиний
ефективний алгоритм, за допомогою якого можна розв’язувати
всі задачі даного класу (типу). Це сприяє кращому розумінню то-
го, що можуть робити машини, а що ні. Воно має прогностичний
характер про те, що подібного роду алгоритм нам невідомий і що
він не існує взагалі.
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Термін «інтелект» (intelligence) походить від латинського сло-
ва intellectus, що означає розум, розсудливість, розуміння, вміння
розмірковувати раціонально. Відповідно, штучний інтелект (arti-
ficial intelligence) – ШІ (АІ) – зазвичай тлумачать як властивість
автоматизованих (комп’ютерних) систем, створених на підґрунті
відповідних математичних методів і моделей, брати на себе
окремі функції інтелекту людини, зокрема, генерувати й обґрун-
товувати рішення на основі формалізованого у вигляді бази знань
та моделей раніше отриманого досвіду, а також аналізу та враху-
вання зовнішніх збурюючих впливів і невизначеності.

Характерними рисами інтелекту, які мають проявлятись у
процесі розв’язування задач, є здатність до навчання, узагаль-
нення, накопичення досвіду (знань, навичок) й адаптація до зміни
умов.

Під поняттям інтелектуальної системи прийняття рішень
(ІСПР) будемо розуміти людино-машинні інтерактивні системи,
що допомагають відповідальній та компетентній особі обґрунто-
вувати і приймати раціональні управлінські рішення, в процесі
вироблення яких задіяні штучні підсилювачі інтелекту.

Ці штучні підсилювачі інтелекту здатні до набуття знань, до
навчання в процесі аналізу накопичених даних, до адаптації сто-
совно динамічно змінюваних зовнішніх і внутрішніх умов, а
також до змін структури та складових елементів моделей аналі-
зованої системи, що функціонує в умовах невизначеності та
зумовленого цим ризику.

Формулювання цілей дозволяє перейти до постановки задач.
Задача, як уже зазначалось, – це мета, віднесена до засобів і умов
її досягнення. Отже, у формулюванні задачі цілі доповнюються
вказівкою на можливі обмеження, наявні засоби, ресурси органі-
зації (люди, фінанси, технічні засоби тощо), які мають бути вра-
ховані або використані для досягнення мети.

Пошук рішень вимагає генерації альтернатив, оскільки важли-
во розширити коло можливих раціональних альтернативних варі-
антів рішень, щоб не втратити найбільш ефективних розв’язків.

Однак альтернативні варіанти рішення можуть відрізнятись і
своєю здійсненністю. Завжди існує ризик, що рішення, як деякий
план дій, не буде реалізовано сповна через різні невраховані
зовнішні і внутрішні обставини. Тому для оцінювання рішень
використовуються також критерії їхньої здійсненності, що
ґрунтуються, зокрема, на оцінюванні ймовірностей стосовно
сприятливих і несприятливих результатів рішень (тобто ступеня
досягнення чи недосягнення цілі).
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Важливе значення мають, зокрема, психологічні дослідження
прийняття багатокритеріальних рішень, які можна подати в кіль-
кох контекстах.

Сподівання успіху чи неуспіху дії визначається особливістю
ситуації, можливістю здійснювати різні дії в межах ситуації,
ступенем контролю ситуації, складністю задачі. На формування
мотивацій впливають і особистісні мотиваційні детермінанти:
мотивація досягнення (співвідношення прагнення до успіху і до
уникання невдачі), точка (місцезнаходження, локус) контролю
(впевненість у залежності успіху від зовнішніх обставин чи від
власних дій).

Отже, акт прийняття рішення з допустимим ступенем ризику
передбачає наявність в особи, котра приймає рішення, вольових
якостей, рішучості, відповідальності, толерантності1 до наявної
невизначеності і залежить від її схильності до ризику [прийнят-
ного (допустимого) для менеджера рівня ризику].

Отже, прийняття рішень пов’язано з інтеракцією особистості і
наявної ситуації. Сама необхідність прийняття рішень і ступені
свободи у виборі рішень визначаються структурою управлінсь-
ких ситуацій, типом організації і посадовою позицією менеджера.
З погляду необхідності, свободи чи, навпаки, рутинності
прийняття рішень, ситуації описуються показником рестриктив-
ності – свободи дій. Під рестриктивністю розуміється міра
виключення можливості зміни ситуації через дії суб’єкта, міра
небажаності чи непотрібності активних цілеспрямованих дій.

Інтелектуальні системи прийняття рішень, які б забезпечили
економістів і менеджерів сучасними засобами аналізу проблем
та відповідною інформацією, генерації варіантів рішень, їх оці-
нювання та вибору найкращого варіанта (в певному сенсі), ма-
ють ґрунтуватись на використанні як низки зазначених вище
принципів, так і принципу ітеративності, що припускає виокрем-
лений і поетапний синтез інтелектуальних систем прийняття
рішень.

На нашу думку, інтеграція інтелектуальних засобів моделю-
вання знань у прийнятті рішень, таких як штучні нейронні мере-
жі, генетичні алгоритми, системи на нечіткій логіці та експертні
системи, дозволить створювати досить потужні ІСПР.
Експертні системи. Однією з перших спроб створення систем

штучного інтелекту було моделювання накопиченого досвіду у
відносно вузькопрофесійній кредитній сфері. Досвід відображав-
                 

1 Від лат. tolerans – терплячий. Терпимість до чужих думок та суджень.
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ся у вигляді сукупних знань, а вироблене системою рішення ґру-
нтувалось на методах аналізу цих знань.
Штучні нейронні мережі. Прогрес у розумінні структури моз-

ку людини дозволив нейробіологам дійти висновку, що він скла-
дається із сотень мільярдів нейронів, кожен з яких з’єднаний з
тисячами інших. Це дозволило науковцям створити математичні
моделі мозку – штучні нейронні мережі (ШНМ).
Генетичні алгоритми. У підґрунті концепції еволюційних

(генетичних) алгоритмів покладено принципи еволюційної теорії
Ч. Дарвіна: у популяціях живих організмів виживають лише ті,
що найбільш прилаштовані до умов зовнішнього середовища.

Математичні моделі слабоструктурованих процесів і об’єктів,
що функціонують в умовах невизначеності, завжди містять у собі
неповністю визначені поведінкові характеристики людей. Широ-
ке застосування методології та інструментарію аналітичного
математичного моделювання та обчислювального модельного
експерименту, що ґрунтується на використанні відповідних
класичних аналітичних та імітаційних моделей, нелінійної
динаміки, інструментарію штучного інтелекту, є ключовим і
перспективним напрямком у теорії прийняття обґрунтованих
управлінських рішень.

Цікавим та перспективним є підхід стосовно моделювання
слабоструктурованих проблем, що складається, зокрема, з двох
узагальнених стадій. На першій стадії розробляється аналітична
модель, а на другій стадії здійснюється оцінювання параметрів
моделі на підґрунті імітаційних модельних експериментів, де
застосовується інструментарій гібридних систем штучного інте-
лекту, враховуються ризик та інші системні характеристики.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ1

Вища школа має формувати конкурентоспроможних фахів-
ців – економістів нової генерації: спеціалістів-експертів у
своїй предметній галузі, які одночасно володіють принципами
системного аналізу, економіко-математичним моделюванням
та сучасними комп’ютерними технологіями.
                 

1 Вітлінський В. В. Економіко-математичне моделювання у системі освітніх програм
студентоценрованого навчання // Студентоцентризм у системі забезпечення якості осві-
ти в економічному університеті : доп. на Всеукр. наук.-метод. конф., Київ, 2–3 берез.
2016 р.
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Формування єдиного простору вищої освіти, яке відбувається
в сьогоденній інформаційній мережевій економіці знань, стиму-
лює підвищення професійних, соціальних та інших зумовлених
ринком праці вимог до змісту та форм навчального процесу. То-
му підвищення адресності освітніх послуг та чітке позиціонуван-
ня стандартів економічної освіти, які реалізує трансферна систе-
ма, мають всебічно окреслити суспільне замовлення на фаховий
профіль економіста. Динамічне поєднання професійних, когнітив-
них, комунікативних та ціннісних складових: розуміння, знань та
навичок, що гарантуватимуть можливість ефективно інтегрува-
тись у мережеве суспільство – є квінтесенцією студентоцентро-
ваного навчання.

Концепція раціонального використання й інтелектуальних
ресурсів полягає у спрямуванні вищої освіти до студентоцентро-
ваного навчання, у втіленні цільового інтегрованого компетентісно-
результуючого підходу. Оскільки визначений напрямок рефор-
мування здебільшого акцентує увагу на елементах самоорганізації
(автоматизації, критичної здатності, активізації, аналітизації на-
вчання, багатосторонньої зацікавленості тощо), розпочате рефор-
мування освітнього процесу в Україні є відкритим до дискусій, а
ініційоване університетом обговорення – корисним.

У системі визначених офіційним документом ЄС «Ключові
компетентності для навчання упродовж життя» пропонуємо
окреслити сферу підвищеної значущості та затребуваності –
модельну компетентність.

Характерними особливостями сучасного суспільства є нагро-
мадження значних обсягів інформації, швидкий розвиток інфор-
маційно-комунікаційних технологій, формування інформаційної
мережевої економіки знань, глобалізації конкуренції та зумовле-
них нею невизначеності та ризику. Новітні технології аналізу
великих обсягів даних Big Data, інтелектуального видобування та
генерування знань Data Mining стрімко впроваджуються у
повсякденне життя.

Інтелектуальним ядром інформаційних технологій аналізу,
оцінювання, прогнозування, ризик-менеджменту, обґрунтування
та прийняття раціональних рішень, бізнес-аналітики є математи-
чне моделювання на підґрунті широкого застосування інформа-
ційно-комунікаційних технологій.

Математичне моделювання визнається методологічним імпе-
ративом інформаційної економіки.

Моделювання є універсальними інструментарієм обґрунту-
вання стратегій в економіці, бізнесі тощо. Застосування мате-
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матичних методів і моделей апріорі надає інноваційного харак-
теру рішенням. Для економічних систем, що позиціонуються в
просторі невизначеності, конфліктності, ризику, динаміки, цей
інструментарій є сьогодні найбільш адекватним. Нові знання,
що є продуктом моделювання, концентрують логіку поводжен-
ня економічної системи, ієрархію її цілей, латентні закономір-
ності її розвитку в багатокритеріальному економічному середо-
вищі.

Відповідаючи на виклик часу, саме моделювання з його логі-
кою та наявним інтелектуальним інструментарієм може задово-
льнити попит на візуалізацію пошуку нових форм, способів раці-
ональної організації соціально-економічної сфери людської
діяльності.

Фахівець, який володіє інструментарієм моделювання, стає
активним членом економічного середовища; значно розширюєть-
ся сфера його потенціалу та інтересів. Нарешті, він може не лише
зафіксувати проблему, але й здатен її диверсифікувати (узагаль-
нити), конвергентувати та трансформувати.

Отже, модельна парадигма має всі передумови для активного
впровадження у комунікативний та навчальний простір.

Тому важливим є спрямування змісту модельного блоку
дисциплін на підвищення ефективності навчання, що сприятиме
зацікавленню студентства, збільшенню його відповідальності,
подоланню невпевненості.

Наразі обговорювана студентоцентрованість в аспекті моде-
льного циклу дисциплін має на меті прискорити впровадження
ЕММ на всіх освітніх напрямках нашого університету. Пріори-
тетним має бути не традиційний обсяговий аспект. Навпаки,
центроїдом нашої університетської концепції набуття модель-
них компетенцій має стати створення банку ефективних сучас-
них математичних методів і модельних підходів та опанування
технологій використання цього банку для вирішення різних
проблем.

Університет має забезпечити неперервність вивчення основних
дисциплін економіко-математичного моделювання з 2-го по 4-й
курси.

Студентоцентризм потребує чіткого окреслення профілю
майбутнього випускника КНЕУ. Кожна випускова кафедра
бачить його передусім аналітиком у відповідний сфері економіч-
ної діяльності. Важливо, щоб фахівець добре розумівся на сучас-
них системах бізнес-аналітики, які передбачають використання
математичного моделювання та інформаційних технологій.
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Моделювання сьогодні має стати наступним трендом та центрої-
дом трансформації освітнього процесу.

Сьогоднішнє покоління наших випускників має впроваджу-
вати принципово нове – інтелектуалізоване управління. Сис-
темне бачення проблем розбудови інформаційно-знаннєвого
суспільства, кібернетичний підхід до їх розв’язання на базах
знань та базах моделей – формування саме таких компетенцій
є зоною прямої відповідальності університету. Окреслена мета
є пріоритетною та незаперечною, тому дискусії щодо її окре-
мих аспектів (внутрішньоуніверситетського розподілу навча-
льних годин, певного побоювання математики широким зага-
лом студентів та викладачів та наявність певного негативного
досвіду з цих питань тощо) не можуть стати на заваді її швид-
кого втілення.

Передусім необхідно вибудувати, узгодити чітку лінійку не-
перервної модельно-аналітичної освіти, яка має стати ознакою,
стандартом та маркером високої якості економіста, як, напри-
клад, це реалізовано для фінансистів НАУКМА.

Студентоцентризм, на наш погляд, полягатиме у визначенні
компромісної стратегії в просторі наступних можливих підхо-
дів. З одного боку, для розуміння та вільного використання ін-
телектуальних технологій, студент має докладно опанувати до-
волі складний математичний інструментарій. З іншого – існує
дещо альтернативне бачення: на тлі зниження рівня математич-
ної підготовки середньої освіти та зростаючих вимог життя,
якими керуватимуться виші, очікуваною «відповіддю» абітурі-
єнтів може стати переорієнтація до вибору більш гуманітарних
напрямків освіти, навіть порівняно з економікою. Як результат –
втрата довіри, частини ринку освітніх послуг і талановитої
молоді.

Тому необхідно якісно трансформувати не лише наповнення
змістовних модулів дисциплін економіко-математичного циклу, а
й концепцію їхнього викладання. Вважаємо необхідним започат-
кувати технологічний підхід до вивчення блоку модельних кур-
сів, який поступово замінятиме сьогоднішній, що є здебільшого
розрахунково-алгоритмічним.

Отже, запропонована модельна концепція може стати ефектив-
ною та своєчасною складовою великої роботи університету з ре-
крутингу майбутніх студентів, а також кар’єрного тюторингу в
напрямку супроводу фахівця на ранніх етапах його професіоналі-
зації, зумовлюючи наші додаткові переваги на ринку освітніх
послуг.
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Викладене концептуальне бачення напрямків упровадження
модельної парадигми в навчальний процес університету, зокрема
розроблювані нові бакалаврські та магістерські програми, сприя-
тимуть студентоцентризму навчання.

Висловлюємо щиру впевненість, що окреслені зміни в освіт-
ньому процесі за модельною концепцією відповідатимуть на
виклик сьогодення та матимуть потужний реформаторський по-
тенціал. Такі новації неодмінно позитивно оцінюватимуться сту-
дентством, яке буде спроможним фахово оперувати інструмента-
рієм економіко-математичного моделювання, нададуть нашій
молоді вагомих переваг на ринках праці, зокрема європейських,
та надихатимуть майбутніх управлінців та науковців на розвиток
їхніх здібностей та розбудову успішної держави.
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