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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема ризику і доходу в сучасних умовах є однією з

ключових в інноваційній діяльності, оскільки питання про
ризик не відокремлюється від господарського механізму та
різних факторів.

Інноваційний ризик як об'єкт дослідження має ряд особ-
ливостей, головна з яких обумовлена значною віддаленістю
результатів реалізації інновацій, що вкрай ускладнює їх
оцінку. Тому, для ефективного управління інноваційними
ризиками виникає потреба застосування системи оціночних
показників, за допомогою яких можна визначити основні
компоненти ризику — найбільш точно спрогнозувати
ймовірність настання негативних подій, визначити рівень їх
впливу з врахуванням фактору часу та можливу величину
збитків.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням аналізу та оцінки інноваційних ризиків

присвячено значна кількість теоретичних та практичних
наукових досліджень, що висвітлюються у працях зару-
біжних та вітчизняних вчених Ю.В. Вертакової, Л.І. Донця,
С.М. Ілляшенка, А.Б. Кондрашихіна, Н.І. Машиної,
А.Г. Оленця, В.І. Покотилової, Р.А. Фатхудінова, О.І. Яст-
ремського та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування зас-

тосування системи основних показників якісної та
кількісної оцінки ризиків при здійснені інноваційної діяль-
ності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особливістю при впровадженні інновацій є те, що між

рівнем ризику та прибутком існує такий взаємозв'язок, при
якому високий рівень ризику може бути компенсований
значним рівнем прибутку. Дане співвідношення приваблює
суб'єктів господарювання здійснювати інноваційну діяль-
ність, яка за своєю природою має високий ступінь ризико-
ваності. Проте рівень ризику має бути виправданий або до-
пустимий. Саме оцінювання дає змогу визначити, які ризи-

УДК [330.341.1:005.334]:338.436

Т. Г. Плисюк,
здобувач кафедри менеджменту,
Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ
РИЗИКІВ

T. Plysyuk,
Researcher of the Department of Management, Rivne State Humanitarian University, Rivne

PERFORMANCE EVALUATION OF INNOVATIVE RISK

На основі проведених досліджень у статті охарактеризовано процес аналізу ризиків, обгрунтовано
застосування системи показників якісної та кількісної оцінки ризиків при здійсненні інноваційної діяль-
ності, розглянуто особливості загальної оцінки інноваційного ризику.

In the article the process of risk analysis is describes. The use of qualitative and quantitative indicators of
risk assessment in the implementation of innovation activities are proved. The features of overall assessment of
innovative risk is considered.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційні ризики, кількісна та якісна оцінка, математичний
інструментарій, ранжування.

Key words: innovation, innovation risks, quantitative and qualitative assessment, mathematical tools, ranking.

ки та якою мірою можуть прийняти на себе суб'єкт госпо-
дарювання, а також чи виправдовує очікуваний прибуток
відповідний ризик. Тобто обгрунтованим ризик може вва-
жатися після проведення його кількісної та якісної оцінки
та визначення оптимальних шляхів впливу на нього. На ос-
нові одержаних результатів оцінки інноваційних ризиків,
суб'єкти господарювання мають можливість виявляти
групи проблем при впровадженні розробок, контролювати
реалізацію інноваційних процесів, приймати рішення щодо
вибору стратегічних альтернатив для успішного впрова-
дження інноваційних розробок.

В основі ризику лежить визначення залежності між пев-
ними розмірами втрат та ймовірністю їх виникнення при
здійснення інноваційної діяльності. Тобто інноваційний
ризик являє собою можливість (загрозу) втрати господа-
рюючим суб'єктом частини своїх ресурсів, недоотримання
доходів чи виникнення додаткових витрат у результаті
здійснення виробничо-збутової і фінансової діяльності, яка
спирається на нові технології, нові продукти, нові способи
їхньої реалізації, нові методи управління тощо [10, с. 243].

При проведенні аналізу ризиків інноваційної діяльності
виконують наступні дослідження: визначають критерії й
межі ризиків; формують систему показників ризиків і по-
рядку їх контролю; встановлюють фактори ризику й ме-
ханізм їх впливу на інноваційну діяльність; визначають пе-
релік можливих ризикових ситуацій; моделюють динаміку
ризикових ситуацій у просторі й у часі; оцінюють мож-
ливість і наслідки виникнення ризикових ситуацій до й після
вживання заходів щодо керування ризиками; виявляють
ефективні (оптимальні) заходи щодо управління ризиками
інноваційної діяльності; розробляють план управління ри-
зиками інноваційної діяльності [12, с. 89].

Оцінка ризику містить у собі дві основні складові [4]:
1) розкладання явища на окремі елементи і кількісне

оцінювання кожного з них;
2) синтез отриманих результатів та інтегральну оцінку.
Показником якісної оцінки інноваційного ризику, як

правило, є рейтинг, що являє собою числовий або порядко-
вий показник, який відображає важливість або значимість
певного явища чи об'єкту. Найпоширенішою формою рей-
тингової оцінки є ранкінг (ranking) — ранжування, яке по-
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лягає у розподілі факторів, що оцінюються, у певному по-
рядку, як правило, зростання чи спадання, в залежності від
ступеня значимості (важливості), а потім розраховується се-
реднє арифметичне місце кожного об'єкту і у відповідності
з цим значенням складається остаточний упорядкований
список. На основі ранжування виключають всі другорядні
й випадкові дані, що не впливають не результати проведе-
ного дослідження. Результати ранжування перевіряються
за допомогою коефіцієнта конкордації (узгодженості).

Ранжування з використанням балів по різних факторах
заснований на тому, що об'єкти оцінки розкладаються на
фактори або ключові елементи. Передбачається, що кожен
елемент підлягає оцінці та має різний ступінь впливу. За до-
помогою каліброваних шкал, кожному елементу припи-
сується якийсь бал по кожному фактору, у відповідності з
тим, в якій мірі він присутній. Бали за окремими факторами
потім складаються разом і мають загальне значення, яке
являє собою певну важливість (значущість). Ранжування на
основі бальної оцінки поєднує в собі переваги безпосеред-
нього ранжування і рангової кореляції.

Більш складним методом ранжування є попарне по-
рівняння, яке являє собою зіставлення по черзі кожних два
об'єкта, що оцінюються, та визначення кращого з них, а
потім визначання середнього. Застосування такого спосо-
бу ускладнюється тим, що експертам доводиться аналізу-
вати велику кількість пар, при цьому визначене середнє
може привести до певного протиріччя. Окрім того, більша
кількість факторів за якими здійснюється оцінка не гаран-
тує більшу точність результатів, оскільки виникає
ймовірність накладення або дублювання.

Для того, щоб знизити суб'єктивний вплив експертів на
результати оцінки, поряд з оціночними показниками в рей-
тинг включаються об'єктивні характеристики, що реально
піддаються виміру й зіставленню без участі експертів. Рей-
тинг у цій формі одержав назву скоринга (scoring), який є
оцінюванням на основі системи показників і бальної оцін-
ки. Використання результатів рейтингу значно спрощує ана-
літичну роботу з управління ризиками.

Кількісна оцінка інноваційного ризику здійснюється із
застосуванням математичного інструментарію — матема-
тичної статистики та теорії ймовірності:

— показники математичної статистики використовуєть-
ся для оцінки найбільш ймовірних параметрів інноваційно-
го процесу та його результатів, які мають аналоги;

— апарат теорії ймовірності дозволяє моделювати інно-
ваційний процес, що реалізується в умовах нестабільності
або при впровадженні інновацій, що не мають аналогів, з
більшою точністю, а отже, і більш точно визначати заходи
по управлінню ризиками.

Для формалізованого представлення ризику в інно-
ваційній діяльності необхідно виходити з наступного [1, с.
152]:

— існують об'єктивні закономірності, що визначають хід
і результат інноваційної діяльності: прояви цих законо-
мірностей підтверджуються статистичними спостереження-
ми за інноваційною діяльністю, однак хід реалізації кожної
конкретної інновації та її результат непередбачувані;

— статистика інноваційних процесів підпорядковуєть-
ся загальним правилам математичної статистики;

— найважливішими характеристиками ризику є ймо-
вірність виникнення несприятливої ситуації в процесі інно-
ваційної діяльності та кількісна оцінка цієї "несприятли-
вості";

— для кількісної оцінки ризику інноваційної діяльності
застосовується методологічний апарат теорії корисності,
що дозволяє враховувати не тільки економічні, але і всі інші
аспекти інноваційної діяльності, а також дає можливість за-
стосовувати комплексну оцінку за кількома аспектами про-
цесів реалізації нововведень.

Головними інструментами методів математичної стати-
стики при оцінці інноваційного ризику є:

1) ймовірність появи випадкової величини (Р
і
), тобто

появи фактора ризику;
2) математичне очікування (М) або середнє значення

( Х ) досліджуваної випадкової величини;
3) дисперсія випадкової величини (D);
4) стандартне (середньоквадратичне відхилення (σ);
5) коефіцієнт варіації (v);
6) розподіл ймовірності досліджуваної випадкової ве-

личини.
Для інноваційних ризиків перш за все визначається

середнє очікуване значення, що являє собою значення ве-

личини події, яка пов'язана із невизначеністю [2, с. 65]:
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де М — математичне очікування;
 Х  — середнє значення досліджуваної випадкової вели-

чини;
Х

і
 — значення випадкової величини;

Р
і
 — ймовірність появи випадкової величини;

n — число можливих результатів.
Дисперсія випадкової величини — це середньозваже-

не із квадратів реальних значень випадкової величини та їх
математичного очікування [6, с. 75]:
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де D(Х) — дисперсія випадкової величини;
 Середньоквадратичне відхилення як і дисперсія харак-

теризує відхилення випадкової величини від математично-
го очікування:

 )(XD=σ (3),
де σ — середньоквадратичне відхилення.
Коефіцієнт варіації є відносною величиною та показує

міру відхилення отриманих значень [9, с. 63]:
 

М

σ
ν = (4),

де v — коефіцієнт варіації;
М — математичне очікування.
Розподіл ймовірності досліджуваної випадкової вели-

чини здійснюється за законами математичного розподілу і
відображає певні задані умови інноваційної діяльності та
поведінку суб'єктів, — як правило, використовується при
математичному моделюванні ризику.

Загальна оцінка ризику інновації повинна враховувати
такі правила [1]:

1) правило поглинання ризиків: якщо ризики виникають
в одному напрямі діяльності (співпадає їх міра), а негативні
фактори відбуваються незалежно один від одного, то
ймовірність їх прояву оцінюється за максимальним значенням:

 )(0 іРмахР = (5),
де Р

0
 — загальна ступінь ризику в даному напрямі діяль-

ності;
Р

і
 — ступінь певних ризиків в даному напрямку діяль-

ності.
2) правило математичного додавання ризиків: якщо ри-

зики відносяться до різних напрямів діяльності (їх міра не
збігається), а негативні фактори проявляються незалежно
один від одного, ймовірність їх прояву оцінюється за пра-
вилами для суми ймовірностей незалежних подій:
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де Р
0
 — загальна ступінь ризику в даному напрямку

діяльності;
Р

1
,Р

2
,Р

п
 — ступінь певних ризиків в даному напрямку

діяльності.
а загальна міра ризику оцінюється як середнє арифме-

тичне:
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де МР
0
 — загальна міра ризику;

МР
1
 — міра певного ризику в даному напрямі діяльності;

3) правило логічного додавання ризиків: якщо ризики
відносяться до різного напряму діяльності (їх міра не співпа-
дає), а негативні фактори проявляються в залежності один
від одного, ймовірність їх прояву оцінюється на основі пра-
вила логічного додавання:
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де q
і
 — оцінка ризику для і-ї події;

n — число факторів.
Також, ступінь ризику можна визначити і як суму до-

бутку ризику одної події на ймовірність інших:
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де Р
і
 — ступінь ризику для і-го випадку;

q
і
 — оцінка ризику для і-го випадку (q

і
= 1 — Р

і
).
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Існує підхід до визначення ризику через ефективність
нововведення [9, с. 71]:

 

В

кт

Е

РРТСП
Е

⋅⋅⋅⋅
= (10),

де Е — ефективність нововведення;
П — щорічний обсяг продажу нового виробу;
С — продажна ціна виробу;
Т — життєвий цикл нововведення;
Р

т
 — ймовірність технічного успіху;

Р
к
 — ймовірність комерційного успіху;

Е
В
 — сума витрат на реалізацію.

Результативність ефективного управління інноваційни-
ми ризиками прямо залежить від того, наскільки точно зроб-
лена оцінка та експертиза ризику, а також від того, на-
скільки адекватно визначені методи управління ним.

Якщо виходити з того, що ризик — ймовірність невдачі,
то в цьому разі показником ефективності управління інно-
ваційним ризиком є ймовірність того, що отриманий резуль-
тат (витрати) виявиться менше допустимого значення [3]:

 )( фпл DDРR −⋅= (11),
де R — критерій оцінки ризику;
Р — імовірність;
D

пл
 — прогнозоване (плановане) значення результату

впровадження інновацій;
D — отриманий результат від впровадження інновацій.
Однак даний метод дає можливість оцінити рівень ри-

зику тільки після одержання певного результату, тоді як
підприємця цікавить оцінка ризику на етапі ухвалення
рішення про впровадження інновації.

Як критерій оцінки інноваційного ризику можна вико-
ристовувати абсолютну величину, що визначається за фор-
мулою:

 )(VPVR ⋅= (12),
де R — ступінь інноваційного ризику;
V — очікуваний збиток при впровадженні інновації;
Р(V) — ймовірність збитку.
Інноваційний ризик у цілому розглядається як ймо-

вірність матеріальних втрат або недоотримання бажано-
го результату внаслідок негативних змін факторів зовні-
шнього та внутрішнього середовища. На практиці, ризик
вимірюється як сума окремих ризикових показників, що
перевищують відповідні ліміти існуючих резервів на мож-
ливі втрати. Тобто, основним показником ризику є не
стільки ймовірність певного рівня втрат, скільки
ймовірність того, що втрати не перевищують деякий
рівень.

Оцінка ризику може мати три рівні [11]: І — допусти-
мий ризик відповідає рівню втрат в межах очікуваного при-
бутку, не викликає значних змін в реалізації інновацій; ІІ —
критичний ризик характеризує втрати всіх вкладених в про-
ект фінансових засобів, у цьому випадку відсутній прибу-
ток та з'являються збитки, що пов'язані з додатковими
витратами; ІІІ — катастрофічний ризик має найсуттєвіші та
найскладніші наслідки: втрату всього майна, банкрутство
підприємства, небезпеку для життя людей, екологічні ката-
строфи.

З врахуванням міжнародної політики оцінка загально-
го рівня ризику здійснюється двічі: на момент складання
бізнес-плану інноваційного проекту та після завершення
впровадження інновацій. Саме на цей момент виявляються
найбільш значні фактори ризику та ефективність управлін-
ня ними [5, с. 285].

ВИСНОВКИ
Будь-яка оцінка відображає лише величину передбачу-

ваного ризику, реальна ж величина ризику стає відомою
тільки після реалізації запланованих дій, тобто при фак-
тичному настанні ризикової події. Це зумовлено тим, що
реальна ситуація, розвиваючись, може змінити поточний
рівень ризику, зменшивши або збільшивши його. У зв'язку з
цим значна увага має приділятися увагу вивченню та роз-
робці комплексній системі застосування оціночних показ-
ників інноваційного ризику з врахуванням фактору часу та
динаміки зміни зовнішніх і внутрішніх умов інноваційної
діяльності.
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