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СЕКЦІЯ 8 - УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА СУЧАСНИЙ 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ 

КРИВУЛЯ П.В., канд. екон. наук, доц., кафедра економіки і 
підприємництва, Східноукраїнський національний університет 
ім. В. Даля 

КОБЦЕВА Д.А., студ., Східноукраїнський національний 
університет ім. В. Даля 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОРЯДКИ УСЕРЕДНЕННЯ ОЦІНОК 
ВІДНОСНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ ОБ’ЄКТІВ ПОРІВНЯННЯ ЗА 
ШКАЛОЮ СААТІ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНСОЛІДАЦІЙНО-
НАВЕДЕНИХ РИЗИКІВ  

Різниця між двома пов’язаними видами ризику, що мають 
однакову абревіатуру (КНР) – консолідаційно-наведеним ризиком 
та комунікативно-наведеним ризиком – у чинниках та сфері 
їхнього утворення. Усі агенти мережи інформаційного 
забезпечення прийняття рішень (первинні облікові інстанції, 
бухгалтерія, маркетинг, планово-економічна служба, фінансова 
служба, ревізійна служба, проектний офіс, служба безпеки, тощо) 
взаємодіють у ході загального для них комунікаційного процесу з 
метою збору та обробки інформації, але послідовно неоднаково 
інтерпретуючі отримані значення спотворюють можливість 
вірного тлумачення кінцевих даних – у цьому полягає сутність 
комунікативно-наведенного ризику. Більш докладно про це 
йдеться у роботах [1-3, 6]. Консолідаційно-наведений ризик 
стає наслідком не комунікаційної взаємодії агентів, а власних дій 
агентів, бо для них існує множина потенційних порядків 
використання методів обробки даних – різні методи чи  порядки 
можуть надавати різні результативні значення. До сього часу 
розглянуто лише дві практичні ситуації його утворення з 
потенційно великої множини таких ситуацій: оцінювання проекту 
інвестицій за різними консолідаціями чистих грошових по- 
токів і різними варіантами масштабу часу, та оцінювання самих 
грошових потоків за різними порядками врахування 
податків. Така ситуація дає можливість стверджувати, що 
питанню консолідаційно-наведеного ризику приділено поки що 
недостатньо уваги, хоча виявлення тих практичних ситуацій, де 
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він утворюється, має прикладне значення для оцінювання 
господарських ризиків, що дають змогу стверджувати навіть ті 
приклади, на яких його існування доведено. У представленій 
роботі наведено ще одну ситуацію утворення консолідаційно-
наведеного ризику – розрахунок питомої ваги відносної 
значущості порівнюваних завдань та цілей за шкалою Сааті, яку 
було виявлено у ході розрахунку питомої ваги відносної 
значущості порівнюваних цілей за цією шкалою (див. [4, 5]).  

Загальне розуміння наведених ризиків пов’язано зі вторин-
ним вибором у процесах вибору (тобто у процесах прийняття рі- 
шень) – з вибором способу інтерпретації даних. Гарним при-
кладом такого явища можуть виступати інформаційні згортки на 
базі поля результатів: якщо мати певну множину оцінок у полі 
результатів, структуру якого завдають множини альтернатив дії і 
умов дії, то щоб отримати можливість порівнювати вектори 
значень використовують інтегральні оцінки цих векторів задля 
запобігання складності порівнювання саме векторів значень. 
Тому базовим підходом подібних ситуацій є згортки, тобто ві-
дображення вектору значень одним значенням (можуть виби-
рати або середнє значення, або найменше і т.д.). Наприклад, 
правило вибору Вальда є одним з важливих підходів до ви-
значення найкращої стратегії в умовах невизначеності, хоча й не 
використовує у інтегральній оцінці всіх значень вектора. Якщо 
мати деякі альтернативні оцінки полю результатів, для кож-
ного з яких є ті  ж самі альтернативи дії  та умови дії,  то щоб 
отримати можливість порівнювати вектори значень через інте- 
гральні оцінки цих векторів, маємо узагальнювати послідовно 
первинні оцінки та похідні, – але слід обрати порядок узагальнен-
ня (чи узагальнювати в першу чергу альтернативні поля резуль-
татів, а потім розраховувати інтегральні показники, чи в 
першу чергу розраховувати інтегральні показники, а потім їх 
узагальнювати). Чи мають ці різні порядки узагальнення ефектів 
та знаходження їхньої інтегральної оцінки надавати ті ж самі 
значення, що і узагальнення інтегральних оцінок, що отримано 
за різними платіжними матрицями? У одних випадках резуль-
тати будуть отримані ті ж самі, а у інших – різні. Іноді це 
стається через певні математичні закономірності, а іноді тільки у 
конкретних випадках економічної ситуації, бо має враховува-
ти специфічну дію окремих економічних чинників, які діють 
у одних ситуаціях, а у інших – ні. Вибір складу методів обробки 
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даних та порядку їх використання може привести до нетотожних 
значень узагальнюючої або інтегральної оцінки – масштаб 
розбіжності значень саме і є консолідаційно-наведеним рівнем 
ризику. Базові дані аналітики можуть консолідувати різними 
способами, але різні шляхи консолідації за умов вірного 
використання математичних методів лише можуть давати одні й 
ті ж узагальнюючі оцінки, але у деяких певних випадках цього не 
відбувається. Тому слід розуміти які саме випадки дають такі 
відхилення у критеріальних та інтегральних показниках, та якого 
масштабу КНРР може відбуватися. 

Розповсюдженим є використання (μ, σ)-правила вибору (мю-
сігма-правило), сутність якого полягає у використанні базової 
згортки, звичайного математичного сподівання, тобто 
середньозваженої за ймовірностями, та у використанні рівня 
ризику для того щоб визначити, наскільки взагалі можна довіряти 
цьому математичному сподіванню. Можна проводити 
усереднення, використовуючи правила вибору Лапласа та Байєса 
(похідною від якого і є (μ, σ)-правило), яке говорить, що якщо 
ймовірності стану середовища невідомі, то вони мають 
прийматися як рівні (таке стверджується, наприклад у [7, с. 291]). 
У цьому випадку вибирається стратегія, що характеризується 
найбільш передбачуваною вартістю за умови рівних можливостей, 
а критерій Лапласа дозволяє зводити умови невизначеності до так 
званої гри з природою (критерій Байєсу – до ситуації прийняття 
рішення у ситуації ризику). 

У виконаному дослідженні [4] щодо визначення рівня 
відносної значущості цілей (на прикладі цілей сталого розвитку) 
було отримано декілька альтернативних матриць порівнянь за 
шкалою Сааті. У ході оцінювання таких матриць порівняння цілей 
було встановлено, що інтегральні оцінки, які пропонує 
використовувати Сааті стають об’єктом утворення не тільки 
абераційного ризику (що показано у [5]), а й консолідаційно-
наведеного ризику. Надамо цій тезі коротке пояснення. 
Наприклад, є множина матриць парних порівнянь, для кожної 
строки з яких слід розрахувати середню геометричну, а на базі 
вектора середніх геометричних визначити питому вагу кожної 
строки. Отримуючи множину векторів питомої ваги можна їх 
згорнути (наприклад, усереднивши). Але якщо маємо первинну 
множину матриць альтернативних порівнянь (які отримали, 
наприклад, від різних експертів), то можемо зразу їх узагальнити 
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(через ті ж самі середні арифметичні), а потім встановити вектори 
середніх геометричних та питомої ваги. Таким чином, можемо 
усереднити та отримати узагальнену середню питому вагу, а 
можемо одразу розраховувати середні оцінки та альтернативні 
вектори питомої ваги, які потім зведемо до узагальненої середньої 
питомої ваги, – хоч за одним порядком, хоч за іншим, маємо змогу 
також отримати середню питому вагу значення окремої цілі. 
Також існує ще й третій шлях усереднення: можна усереднювати 
вже розраховані середні геометричні, а потім отримувати вектор 
питомих ваг. Тобто можна усереднити матриці і далі рахувати вже 
знайомим способом, можна порахувати за всіма матрицями 
середні геометричні, усереднити їх і обчислити питомі ваги, а 
можна всі матриці обрахувати до векторів питомих ваг, а 
потім їх усереднити. Постає питання: «Чи будуть ці результати 
однаковими?» Експериментальне обчислювання на різних 
прикладах дає змогу встановити, що значення не будуть 
однаковими. Наведені міркування проілюстровано схемою 
альтернативних послідовностей розрахунку усереднених 
значень на рис. 1. 

Рис. 1. Альтернативні шляхи отримання середньої питомої 
ваги як чинник нетотожності результатів отримання інтегральної 

оцінки 
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6. Кривуля П.В. Составление качественных шкал уровня риска по аналогии c

Умовні скорочення: Ср.Г. – середня геометрична; П.В. – 

питома вага; х–  – будь які середні оцінки.

Експертні оцінки та усереднення оцінок різних експертів 
відносимо до одного класу показників. Саму операцію 
усереднення оцінок різних експертів відносимо до класу 
інформаційних зверток, а не до розрахунків, хоча використовуємо 
для цього звичайну середню арифметичну (звертки мають не 
отримувати нові за сутністю показники, а зменшувати масиви 
даних, тому немає різниці, чи обирається показове значення, чи 
розраховується середнє значення – все одно такі звертки слід 
відрізняти від розрахунків нових за значенням показників).  

Враховуючи наведені міркування, можна зробити висновок, 
що неможна бути впевненими у значенні математичного 
очкування або середньої зваженої оцінки μ (мю), оскільки ії 
величина залежить від шляху отримання (значення виходять 
нетотожними у кожному окремому виборі шляху), тобто самі 
значення μ множинні та через це є вторинна σ. Також можна 
стверджувати, що у випадку використання методу парних 
порівнянь за шкалою оцінювання Сааті існує можливість такого 
ухилення значень інтегральних показників в залежності від 
порядку використання згорток, тобто існує явищє 
«консолідаційно-наведений ризик». 
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