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INFORMATION RISK OF THE ENTERPRISE:  
TO SOLVE THE QUI PRO QUO PROBLEM 

 IN DEFINING THE CONCEPT 
Точне логічне визначення  

понять – умова істинного знання 
Сократ. 

Вірно визначайте слова, і ви звільните  
світ від половини непорозумінь 

Рене Декарт. 

 
Постановка проблеми. З давніх-давен помічено, що повідомлення, яке має хоч який-небудь 

сенс для певної людини або групи людей, так чи інакше впливає на їхні думки, рішення, дії тощо. 
Яскраві підтвердження цього впливу містить історія дипломатії: наприклад, коли від одного 
повідомлення змінювались відносини між державами, приймались рішення про розвиток або розрив 
торгових, культурних, політичних зв`язків між ними і т.ін. Вже з документів давньосхідної дипломатії [1, 
с. 18–34] зрозуміло, що проблема неправдивих відомостей (наприклад, від послів) турбувала 
правителів, оскільки впливала на якість та швидкість прийняття їх рішень.  

У наш час, коли одне повідомлення може облетіти весь світ миттєво у реальному режимі часу й 
бути прочитаним, почутим, побаченим мільйонами людей одночасно, зазначена вище проблема 
набуває глобальних масштабів. За допомогою відомостей окремі люди, спільноти, організації надають 
суспільству ті сигнали, які здатні активізувати низку економічних, соціальних, політичних та інших 
процесів.  

Наприклад, в історії країн із високорозвинутою економікою відомими своєю гіперчутливістю до 
появи нової інформації є корпоративні інвестори. На їх фінансові рішення може вплинути інформація 
від керівників провідних корпорацій світу, заяви представників Федеральної резервної системи, 
порядок денний засідання Європейської Комісії, звіти центральних банків та багато іншого. 
Очевидними прикладами цього впливу є швидкі реакції інвесторів на публічні заяви та коментарі під 
час та після виборчих перегонів у США на межі 2016–2017 років. Як наслідок, перша половина 2017 
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року неодноразово відзначилась історичними рекордами ключових фондових індексів на біржах – 
DJIA, NASDAQ, S&P500. Зокрема, середній показник курсів акцій найбільших компаній США Dow 
Jones 19 червня 2017 року досяг нового історичного максимуму – відбулось зростання до 21,528.99 
пункту (22-й рекорд у цьому році) [2]. У свою чергу, ця інформація у сукупністю з іншими сигналами 
навколишнього середовища, які нині транслюються, створює нові виклики для всіх учасників, 
пов`язаних із світовим фінансово-економічним механізмом. 

Як показує практика, із розвитком інформаційних та комунікаційних технологій у цифровій формі 
майже всі інноваційно-активні підприємства поступово залучаються до процесів нової системи 
виробництва, розподілу, обміну та споживання інформації. Відповідно, інформація та здатність 
ефективно нею користуватись стають одними з головних виробничих ресурсів. Як наслідок, зростає 
роль та значення інформаційного забезпечення усіх сфер суспільного життя. Одночасно, це зростання 
породжує низку проблем, які потребують їх порозуміння та вирішення. Однією з таких проблем є зміна 
місця, ролі та ступеню впливу ризиків, пов’язаних із використанням інформації та інформаційних 
технологій, на результати функціонування як окремих господарських суб`єктів, так і на різні аспекти 
життєдіяльності людей та суспільства взагалі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність проблеми призвела в останні роки до 
появи та зростання кількості наукових праць, присвячених інформаційним ризикам. Серед них можна 
виділити роботи О.М. Астахова, О.Є. Архипова, Г.А. Атаманова, В.І. Завгороднього, С.А. Петренко, 
С.В. Симонова та ін. [3–7], в яких викладено думки авторів щодо широкого кола питань сутності та 
управління інформаційними ризиками. Разом із тим доводиться констатувати, що сьогодні існує низка 
невирішених проблем та відсутність узгодженої думки науковців та практичних робітників стосовно 
більшості актуальних проблем теорії ризику взагалі, та інформаційних ризиків зокрема. Це 
підтверджує також наступна думка відомого фахівця з проблем ризику Г. Бехманна (Gotthard 
Bechmann): «Всупереч усім здійсненим у сфері дослідження ризику зусиллям, не вдалося 
сформулювати єдиного поняття ризику, а тим більш розвити взаємопов’язану теорію, яка змогла б 
структурувати новостворену галузь досліджень та багато які результати, що пов’язані з проблемою 
ризику» (переклад наш – В.М., І.А.) [8, с. 83]. 

Стосовно інформаційних ризиків мова насамперед йде про такі основоположні питання, як 
визначення (дефініція) поняття «інформаційний ризик», його склад, місце в системі ризиків. Вирішення 
саме цих питань є необхідною умовою вирішення таких ключових проблем управління ризиком, як 
кількісна оцінка ризику та її використання при прийнятті управлінських рішень, а також визначення та 
обґрунтування шляхів їх попередження, або зниження негативних наслідків наступу цих ризиків. 
Особливого значення для успішного вирішення означених питань набуває наявність узгодженої думки 
фахівців щодо визначення поняття «інформаційний ризик». 

Постановка завдання. Метою данної статті є аналіз існуючих підходів до визначення 
(дефініції) поняття «інформаційний ризик», розробка та обґрунтування пропозицій щодо усунення 
проблеми qui pro quo (від лат. «одне замість одного», плутанина) на рівні підприємства, яка 
посилилась у цифрову епоху.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема ризиків, пов’язаних з використанням 
інформації та інформаційних технологій є відносно новою у загальній теорії ризиків. Як відзначають 
дослідники [9; 10], початок розробок з даної проблематики можна віднести на другу половину ХХ ст., 
коли методологія оцінки ризиків, поряд із економічними системами, стала використовуватися у процесі 
аналізу та забезпечення безпеки практично будь- яких систем – соціальних, технічних, екологічних 
тощо. Постановку проблеми в її сучасному розумінні звичайно відносять до рубежу XX-XXI століть, 
коли була сформована нова матеріальна основа інформаційного суспільства. 

По мірі розвитку телекомунікацій, комп`ютерів, електронних мереж і різноманітних 
інформаційних технологій поступово сформувався єдиний інформаційний простір, який разом із 
можливостями розгорнув широке коло проблем безпеки кожного, хто має до нього доступ. Ці питання 
знайшли широке відображення у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема, у [11–15], а 
також у низці аналітичних оглядів міжнародних організацій, консалтингових агенцій, корпоративних 
досліджень останніх років. 

Незважаючи на значний інтерес до проблеми внаслідок її актуальності, а також зусиль науковців 
у цій сфері, поки що не вдалося побудувати теорію, яка б змогла певною мірою структурувати 
отримані результати цих досліджень з метою їх ефективного використання у практичній діяльності.  

Слід зазначити, що сьогодні для характеристики ризиків, так чи інакше пов’язаних із 
інформацією та інформаційними технологіями, як синоніми використовуються різні терміни – 
«інформаційний ризик» (Information Risk), «ризик інформаційної безпеки» або «ІБ-ризик» (Information 
Security Risk), «ІТ-ризик» (IT-Risk, IT-Related Risk), «кіберризик» (Cyber Risk) та ін.  

Разом з тим, різноманітність сфер виробництва, розподілу, обміну, споживання інформації та 
використання інформаційних технологій призвела до того, що у більшості випадків представники 
різних видів діяльності надають цим термінам власне пояснення, виходячи з особливостей та 
можливостей тих видів діяльності, які вони представляють. Так, наприклад, у [7], незважаючи на назву 
твору – «Управління інформаційними ризиками», за текстом термін «інформаційний ризик» практично 
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відсутній, а у роботі йдеться про забезпечення інформаційної безпеки. Аналогічний стан з [9], де 
наголошується, що перша методика управління інформаційними ризиками була описана у 
британському стандарті BS 7799-2, який у подальшому став основою міжнародного стандарту ISO/IEC 
27001:2005. Проте, у цих документах термін «інформаційний ризик» навіть не згадується. Вони 
присвячені питанням управління інформаційною безпекою. У [16; 17] авторами розглядаються 
безпосередньо інформаційні ризики. Проте, оскільки за змістом характеристика цих ризиків обмежена 
їх проявом при застосуванні на підприємстві інформаційних систем і технологій, автори інколи 
називають їх також «ІТ-ризиками». Схожі приклади можна було б продовжити. До зазначеного слід 
додати, що дуже часто ризики, які мають однакову назву – інформаційний ризик, практично повністю 
відрізняються за своєю суттю.  

Тут, на нашу думку, доцільно навести наступне висловлювання відомого українського філософа 
Уйомова А.І.: «Коли той чи інший термін входить у моду і сфера його застосування суттєво 
розширюється, його зміст стає все більш невизнаним. Незважаючи на спільність словесної оболонки, 
зміст, який асоціюється з цим терміном у різних авторів часто має між собою мало спільного» [18, с. 
98] (переклад наш – В.М., І.А.).    

Можна навести також деякі приклади, в яких порушено правила логіки при побудові визначень. 
Так, у [19; 20] автори наводять такі визначення інформаційного ризику: «Інформаційний ризик – міра 
інформаційної небезпеки, яка характеризує ймовірність появи небезпеки та розміри пов’язаної з нею 
шкоди для репутації об’єкту» (переклад наш – В.М., І.А.) [19], а також – «Ризик – рівень впливу на 
виробничу діяльність організації (включаючи місію, функції, образ, репутацію), її активи (ресурси) та 
персонал, який є наслідком експлуатації інформаційної системи та який залежить від потенційного 
впливу загрози та ймовірності її здійснення (реалізації)» (переклад наш – В.М., І.А.) [20]. Проте, 
наведені висловлювання характеризують не поняття інформаційного ризику, а його кількісну оцінку 
(рівень). 

Розглянемо таке визначення ризику адекватності інформації, яке, на думку автора [21], більш 
вдало характеризує поняття «інформаційний ризик»: «ризики адекватності інформації – це комплексне 
поняття, яке включає в себе ризики кількості, якості, корисності, своєчасності, достовірності, 
актуальності, релевантності інформації» (переклад наш – В.М., І.А.). Окрім дискусійності такої заміни, 
у наведеному визначенні має місце така логічна помилка, як «визначення невідомого через невідоме», 
оскільки «ризики кількості, якості, корисності, своєчасності, достовірності, актуальності, релевантності 
інформації» не мають свого визначення. Схожі приклади також можна було б продовжити.  

Відомо, що визначення відіграють важливу роль у пізнанні та практиці. До того часу, поки 
відсутнє наукове визначення того чи іншого поняття, немає й точного знання істотності предмету, що 
відображується цим поняттям. Як відзначалось раніше у [22; 23], такий стан з визначенням значною 
мірою розповсюджений на багато які терміни в сфері ризику взагалі. Встановлено також об’єктивні та 
суб’єктивні причини наявності значної кількості визначень одного й того ж поняття. Запропоновано 
таку послідовність дій, які сприятимуть підвищенню обґрунтованості та реалізації наукового підходу у 
процесі вирішення проблеми удосконалення визначень: виключити з розгляду ті визначення, які 
застаріли внаслідок еволюції економічної думки з проблеми; виключити з розгляду ті визначення, які 
побудовані з порушенням правил логіки, або з використанням логічних форм, схожих з визначенням; із 
тих визначень, що залишилися, вибрати те/ті, яке, на думку автора, найбільшою мірою відповідають 
його розумінню проблеми; визначити недоліки цього/цих визначення; навести авторське визначення, 
яке усуває ці недоліки. 

На сьогодні, на нашу думку, найбільш змістовно та системно означена проблема розглянута у 
працях В.І. Завгороднього [6]. Відзначаючи, що поки що не склалося загальноприйнятого тлумачення 
категорії «інформаційний ризик», В.І. Завгородний розглядає два підходи до визначення цього 
поняття. Прибічниками першого є, як правило, фахівці в сфері захисту інформації. В їх розумінні 
інформаційний ризик – це можлива подія, внаслідок якої не санкціоновано вилучається, 
спотворюється інформація, порушується її конфіденційність або доступність. Друга група фахівців, 
прибічником якої є автор, розглядає інформаційні ризики як економічну категорію. В їх розумінні 
інформаційні ризики – це можливість виникнення збитків, неотримання прибутку та інших негативних 
наслідків для підприємства. Проте, як відзначає автор, у більшості робіт «підходи до розуміння 
терміну «інформаційний ризик» об’єднують дві обставини: відсутність комплексного та системного 
погляду на проблему та виразності розуміння кінцевих результатів дії інформаційних ризиків на 
підприємство» (переклад наш – В.М., І.А.) [6]. Наслідком виконаного автором аналізу існуючих підходів 
до визначення терміну «інформаційний ризик» є його пропозиції розглядати цей термін у вузькому та 
широкому значенні. На думку автора, при розгляді інформаційного ризику як економічної категорії його 
зміст у вузькому розумінні такий: «Інформаційний ризик – це можливість наступу випадкової події в 
інформаційному середовищі підприємства, що призводить до порушення його функціонування, 
зниженню якості інформації нижче допустимого рівня, у результаті яких завдається шкода 
підприємству» (переклад наш – В.М., І.А.) [6]. Проте, як відзначає автор, таке визначення обмежене 
інформаційною системою підприємства, та не враховує вагому низку негативних явищ, які 
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безпосередньо не пов’язані з нею. Він наводить таке визначення, яке, на його думку, найбільш широко 
охопдює зміст цього поняття: «інформаційний ризик – це можливість наступу випадкової події, що 
призводить до порушення функціонування та зниження якості інформації у інформаційній системі 
підприємства (ІСП), а також до несанкціонованого використання або розповсюдження інформації у 
зовнішньому оточенні, внаслідок яких завдається шкода підприємству» [6]. 

Перш ніж почати розгляд проблеми визначення (дефініції) терміну «інформаційний ризик» з 
нашої точки зору її розуміння, слід зробити таке попереднє зауваження. На думку багатьох фахівців 
ризик є атрибутом діяльності суб’єкта. Наводячи думку Н. Лумана (Niklas Luhmann) про те, що при 
ризику збитки є наслідком діяльності або бездіяльності [24], Бехманн Г. наголошує: «Одне можна 
стверджувати цілком ясно: сьогодні небезпеки ведуть своє походження від дій і рішень, і тому 
виражаються у виді ризиків. … усі небезпеки, що нам погрожують, у принципі породжені прийнятими 
або не прийнятими рішеннями» (переклад наш – В.М., І.А.) [8, с. 79]. Тому, як відзначає Г.А. Атаманов, 
«ризику взагалі» (безвідносно до конкретного об’єкту), у тому числі «загальних інформаційних ризиків» 
не буває. В інформаційній сфері будь-які дії суб’єкта, які пов’язані з отриманням (створенням), 
зберіганням, передаванням інформації, сполучені з ризиком [5]. 

З цього зауваження можна зробити два висновки, які впливають на подальші міркування щодо 
проблеми, що розглядається.  

Перший полягає в тому, що інформаційні ризики проявляються (виникають) на різних 
ієрархічних рівнях – держави, економіки в цілому, корпораціях, окремих підприємствах тощо. Кожному 
рівню притаманне своє визначення поняття «інформаційний ризик», яке відбиває особливості його 
прояву на даному рівні, та дозволяє відокремити його від інших понять. Більшість існуючих визначень 
цього поняття обмежено рівнем підприємства. Тому в подальшому будемо розглядати нашу точку 
зору щодо визначення терміну «інформаційний ризик» стосовно його застосування (використання) на 
рівні підприємства. 

Другий – в тому, що у визначенні (дефініції) поняття «інформаційний ризик» повинна бути 
відображена така його важлива риса, як суб’єктивний характер. 

До недоліку, який притаманний багатьом визначенням поняття «інформаційний ризик» слід 
віднести також акцентування (його розглядання як синонім з небезпекою) на такій рисі ризику, як 
можливість небезпеки (можливість виникнення збитків та інших негативних наслідків, як правило 
економічних, для підприємства). Як відомо, результатом наступу ризикованої події є невизначеність 
кінцевого результату діяльності, метою якої, крім досягнення економічних цілей, може бути також 
втілення соціальних програм, забезпечення екологічної безпеки тощо. При цьому, внаслідок наступу 
ризикованої події, цей результат може змінюватися як у бік погіршення, так і покращання у порівнянні 
з тим, що планувався.  

Бажано також у визначенні уникати переліку джерел виникнення інформаційного ризику, 
оскільки за часом ці джерела можуть змінюватися під впливом різних факторів – технічних, 
економічних, соціальних, правових тощо. 

Наведене дає нам підстави запропонувати таке визначення поняття «інформаційний ризик 
підприємства», яке певною мірою усуває недоліки існуючих визначень, та може розглядатися як один 
із можливих підходів до вирішення цієї проблеми. Інформаційний ризик підприємства – це об’єктивно-
суб’єктивна соціально-економічна категорія, яка характеризує невизначеність кінцевого результату 
діяльності підприємства внаслідок впливу на нього непередбачених змін у його (зовнішньому та 
внутрішньому) інформаційному середовищі (оточенні). 

Враховуючи, що інформаційний ризик підприємства є складовою більш широкого поняття 
«підприємницький ризик», у визначенні якого вже відзначається його об’єктивно-суб’єктивний 
характер, для визначення поняття «інформаційний ризик підприємства» можна також застосувати 
правило побудови визначень через рід та видову відмінність. Тоді може бути запропоновано таке 
визначення: інформаційний ризик підприємства – це складова підприємницького ризику, яка 
характеризує невизначеність кінцевого результату діяльності підприємства внаслідок впливу на нього 
непередбачених змін у його інформаційному середовищі (оточенні). 

Аналіз звітів провідних компаній світу показує, що чим більш інноваційно-активним є 
підприємство, тим ширшим та різноманітнішим є його інформаційне середовище. Отже, можна 
спостерігати таку залежність: із підвищенням рівня інноваційної активності підприємства збільшується 
вплив непередбачуваних змін на результати його діяльності. Ця тенденція особливо стала помітною 
під час інноваційних перегонів, які почались з 2010-х років у межах реалізації низки нових 
технологічних концепцій (наприклад, концепція «Інтернет речей» та її різноманітні розширені версії, 
як-от «розумний дім», «розумне місто» і т.ін.).  

У світлі зазначеного слід критично оцінювати сигнали, які надає сьогодні підприємствам їх 
інформаційне середовище. Оскільки у порядку денному світового бізнесу сьогодні є процес цифрової 
трансформації, то так чи інакше до цієї проблеми залучаються всі підприємства, які прагнуть знайти 
ефективні способи функціонування в умовах соціальних і технологічних змін.  

Кількість інформаційного шуму навколо тем «цифрової економіки», «цифрового підприємства», 
«цифрових ризиків», «цифрового навчання» і т.ін., що збільшується в останні роки завдяки 
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багаточисленним бізнес-заходам під егідою міжнародних організацій та консалтингових агенцій, на 
наш погляд, – це предмет окремої наукової дискусії. У межах проблематики даної статті звернемо 
увагу лише на те, що процес цифровізації хоча й суттєво збільшує вплив непередбачуваних дій на 
результати діяльності підприємства в його інформаційному середовищі, він не відміняє наявність 
інформаційного ризику, який не пов`язаний з використанням інформаційних технологій. Звернення 
нашої уваги на цю обставину пов`язано із наростаючою сьогодні плутаниною у  розумінні 
співвідношення поняття «інформаційний ризик» та термінів, які часто використовують фахівці та 
експерти в сфері ІТ. 

Наприклад, представники компаній, які сьогодні зустрічаються на міжнародних форумах, 
присвяченим різним аспектам цифрової економіки, активно використовують такі поняття як 
кіберризики, ІТ-ризики та ІБ-ризики. Слід розуміти, що ці поняття взаємопов`язані, але вони не є 
одним й тим самим, і, зважаючи на наведений вище аналіз поняття «інформаційний ризик 
підприємства», можуть входити до його складу. Ці питання потребують подальших теоретичних 
розробок та уточнень.  

Слід також додати, що у 2016–2017 роках відбулось неабияке зростання популярності питання 
кіберзагроз. Згідно матеріалів ІТ-експертів з компанії Ernst&Young, «кіберризики є підмножиною 
сукупних ризиків, які відносяться одночасно до ІТ та ІБ ризиків» [25, с.  5]. Як правило, вони є 
результатом зловмисних дій, що реалізуються через інформаційні технології, а, отже, кіберризики 
мають не випадкову, а навмисну природу. Оскільки кількість нових загроз у цифрову епоху постійно 
зростає, ця проблема хвилює сьогодні кожного ІТ-користувача. 

Необхідність подальших наукових досліджень у цьому напряму підтверджується фактами. Так, 
згідно звіту за 2016 рік «Рекордний рік для кіберзагроз у корпоративному секторі» [26], кількість 
сімейств програм-вимагачів зросла на 752%, у результаті чого компанії в усьому світі зазнали збитки 
у розмірі 1 млрд дол. У свою чергу, дослідження компанії Cisco підтверджує, що кіберзагрози 
створюють суттєві перепони для інноваційно-активних підприємств. Так, 71 % з 1014 респондентів 
заявили про те, що кіберризики перешкоджають розвитку інновацій в їх організації, а 39  % 
зазначили, що через кібератаки, які нанесли шкоду організації, були припинені критично важливі 
ініціативи [27]. 

Втім, незважаючи на те, що у 2017 році кіберризики вийшли на перше місце у топ -10 ризиків 
[28], а подальший розвиток провідних технологічних концепцій триває у сфері цифровізації різних 
аспектів життя та діяльності людей, все ж для збереження своїх ключових позицій підприємствам в 
аналізі та управлінні інформаційними ризиками слід уважніше спостерігати за виникаючими 
проблемами у сфері безпеки використання інформаційних технологій. Особливо це стосується тих 
організацій, діяльність яких безпосередньо пов`язана із виробництвом (створенням), збереженням, 
передачею, розповсюдженням, зберіганням, обміном, споживанням, захистом інформації і т.ін. 
Кожна фаза відрізняється своїм набором інформаційних ризиків, які можуть виникнути за різними 
причинами, й у тому числі через використання нових інформаційних технологій.  

Висновки з проведеного дослідження. Революційні технологічні зміни, що відбуваються, 
призводять до зростання ролі та ступеню впливу на усі сфери суспільного життя невизначеності та 
ризиків, пов’язаних з використанням інформації та інформаційних технологій – інформаційних 
ризиків. Це зростання породжує низку проблем, які потребують їх порозуміння та вирішення , 
визначає актуальність подальших наукових досліджень у цій сфері.   

Виконаний аналіз стану досліджень в сфері інформаційних ризиків, показує, що він 
характеризується відсутністю узгодженої думки науковців та практичних робітників стосовно 
більшості актуальних проблем теорії інформаційних ризиків. Однією з таких проблем є відсутність 
узгодженої думки фахівців щодо визначення (дефініції) поняття «інформаційний ризик». Без 
усунення цієї проблеми неможливе успішне вирішення більшості ключових завдань аналізу 
(управління) інформаційних ризиків – їх якісної та кількісної оцінки, визначення шляхів 
попередження, або зниження негативних наслідків їх наступу.  

У статті визначено недоліки існуючих підходів до визначення (дефініції) поняття 
«інформаційний ризик» сформульовано науково-методичні передумови їх усунення, на основі чого 
запропоновано авторське визначення терміну «інформаційний ризик підприємства», яке, на нашу 
думку, певною мірою усуває недоліки існуючих підходів. Його застосування сприятиме більш 
ефективному вирішенню низки існуючих проблем аналізу інформаційного ризику. До таких 
першочергових проблем слід віднести такі проблеми якісного аналізу інформаційного ризику – 
визначення його складу, взаємозв’язку з іншими ризиками об’єкту, місця в системі їх класифікації. 
Це у свою чергу сприятиме у подальшому більш якісному вирішенню таких ключових проблем 
управління ризиком, як кількісна оцінка ризику та її використання при прийнятті управлінських 
рішень, а також визначення та обґрунтування шляхів їх попередження, або зниження негативних 
наслідків наступу цих ризиків. 
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Постановка проблеми. У останні десятиліття попереднього та на початку поточного століття 

передова та найбільш активна частина людства серйозно замислилася над проблемами забруднення 
навколишнього середовища, які стали наслідком людської діяльності. На порядок дня були поставлені 
питання, пов’язані з розвитком екологічної економіки, впровадженням у суспільне життя екологічної 
культури та законів, які б сприяли переходу людства до так званого сталого або стійкого розвитку, що 
апріорі передбачає гармонізацію та збалансованість економічних, екологічних і соціальних стандартів 
у майбутньому. Всі ці питання зберегли свою гостроту та актуальність й сьогодні, причому не тільки 
для України, але й для більшості країн світу, незважаючи на те, що у деяких з них справді відбулися 
вагомі позитивні зміни на шляху побудови суспільства сталого розвитку. 

Очевидно, що реалізація такої важливої для людства мети, крім соціально-економічних, 
політичних, фінансових, соціокультурних і багатьох інших сприятливих передумов, неможлива без 
глибокого наукового обґрунтування процесів, заходів і механізмів її досягнення, що у свою чергу 
потребує розробки нових теоретичних і прикладних наукових підходів та методологій. У цьому сенсі 
особлива роль належить математичному моделюванню, яке з огляду на можливості сучасних 
інформаційних і комп’ютерних технологій має значні перспективи при дослідженні складних процесів і 
систем, особливо соціально-економічних, еколого-економічних і інших систем, які за своєю сутністю є 
системами управління з участю людей. Рівень формалізації таких систем суттєво залежить від 
технологій моделювання та, власне кажучи, якості моделей, здатних відтворити їх специфіку та 
особливості. Моделювання таких систем є актуальною науковою проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми екологізації економіки та сталого 
розвитку були і залишаються об’єктом наукових досліджень багатьох зарубіжних і вітчизняних учених. 
Якщо взяти до уваги їх багатоаспектність, то слід зазначити, що цими проблемами займаються 
дослідники різних наукових профілів і вподобань, причому їх активність особливо зросла після 


