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Найбільш доцільною ми вважаємо таку класифіка
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будьякий господарюючий суб'єкт в економічній цію ризику для умов нестабільної економіки:
1) ризик господарський;
діяльності стикається з ризиком. Одним з важливих за
2) ризик, пов'язаний із природою людини;
собів зниження ризику є управління в режимі реально
3) ризик, пов'язаний із природними факторами.
го часу. В сучасних умовах зазначене управління в
Ризик є невід'ємною частиною усіх рішень. Понят
більшості випадків здійснюється за допомогою автома
тизованих інформаційних систем. Адже відомо, що тя господарський ризик включає в себе ризик, що без
інформація — це данні, що знижують невизначеність. посередньо пов'язаний із природними та економічними
Отже, будьяка інформаційна система знижує невизна наслідками інших двох ризиків.
Врахування ризику, що пов'язаний із природними
ченість та, за умови можливості впливу, може знижу
вати ризик. На нашу думку, в цьому і полягає головний факторами, є дуже важливим для гірничозбагачуваль
них комбінатів. На основі аналізу фундаментальних та
економічний ефект інформаційних систем.
прикладних наукових праць [1, с. 65—66; 4, с. 45—61; 5,
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ с. 92—112; 8, с. 117—170] узагальнена класифікація ри
Зупинимося на природі економічного ризику та ме зиків на рівні гірничозбагачувального підприємства на
тодах його зменшення, або оптимізації. Поняття ризику ведена на рисунку 1.
Ризик помилкових дій включає в себе ризик втраче
у виробничій діяльності існує з часу виникнення і пов'я
зується із невизначеністю будьякої дії. Будьяка ного прибутку та ризик зростання витрат.
В області економічного розвитку підприємства ви
діяльність передбачає наявність ризику, оскільки він існує
діляють наступні два основні види ризику [4, с. 45—
об'єктивно і проявляється як зниження ефективності.
Використання поняття ризику у якості економічної ка 47]:
1) ризик інвестування у виробництво, пов'язаний із
тегорії передбачає його вимір, встановлення вірогідності по
зитивного чи негативного результату будьякого явища та модернізацією та заміною обладнання у залежності від
прийняття рішення із елементом ризику. Помилкою є ото попиту на продукцію;
2) ризик, пов'язаний зі змінами у масштабах держа
тожнення ризику і невизначеності. Із ситуацій невизначе
ності у якості ситуації ризику виділяють такі, у яких ви, характерний для перехідних економік, оскільки дер
здійснення невідомих подій є ймовірним і може бути оціне жава централізовано може змінити окремі принципи та
но. Ситуації, вірогідність яких встановити заздалегідь не положення управління. Чим частіше відбуваються такі
можливо або не можна усунути слід відносити до невизна зміни, тим більшим стає ризик.
Класифікація ризиків, пов'язаних з інвестуванням,
ченості. Слід мати на увазі, що ризик — це не лише можливі
втрати. Сутність ризику — це не збиток чи шкода, а лише наведена в таблиці 1.
Окрему увагу потрібно звернути на інвестиційні ри
можливість відхилення від мети, для досягнення якої прий
зики підприємства, в тому числі і ризики, пов'язані з
малось рішення.
Кількісна оцінка ризику є обов'язковою при еконо інформатизацією.
мічному обгрунтуванні будьякої події. Додатково які
МЕТА СТАТТІ
сна та кількісна оцінка ризику дозволяє дати інтеграль
Метою статті є критичний аналіз сучасних підходів
ну оцінку наслідків реалізації конкретного підприєм
до оцінки рівня економічного ризику.
ницького рішення [2, с. 132, 136].
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Ɋɢɡɢɤɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

ɍ ɫɮɟɪɿ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

ɍ ɨɛɥɚɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ

Ɋɢɡɢɤ ɜɩɥɢɜɭ
ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɫɢɥ

Ɋɢɡɢɤ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯ ɞɿɣ

Ɋɢɡɢɤ
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡ
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ
ɰɢɤɥɭ, ɦɚɫɲɬɚɛɭ,
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ

Ɋɢɡɢɤ, ɳɨ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɿ
ɡɦɿɧɚɦɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

Ɋɢɡɢɤ
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

Ɋɢɡɢɤ, ɳɨ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ
ɪɢɧɤɨɦ

Ʉɪɟɞɢɬɧɢɣ
ɪɢɡɢɤ

Ɋɢɡɢɤ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɿ
ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɞɟɪɠɚɜɢ

Ɋɢɡɢɤ, ɳɨ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɬɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ
ɪɢɧɤɚɦɢ

Ɋɢɡɢɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ
ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ

Рис. 1. Класифікація ризиків на рівні підприємства

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз ризику є інструментом в області прийняття
рішень — маркетингу, стратегічного управління, роз
робки фінансових бюджетів, управління виробництвом,
оцінки інвестицій тощо.
Для оцінки рівня ризику використовуються різні
методи [9, с. 136—137]. Їх вибір залежить від масшта
бу та складності об'єкту, рівня впливу на нього ризи
ку, наявності необхідних інформаційних матеріалів,
математичного забезпечення, фінансових можливо
стей.
Методи оцінки ризику можна об'єднати у на
ступні групи: метод розрахунку критичних точок;
аналіз чутливості; сценарний підхід; імовірнісний
аналіз.
Метод розрахунку критичних точок передбачає роз
рахунок точки беззбитковості [3, с. 106—107; 7, с. 415].
Сутність полягає у визначенні мінімально допустимих
(критичних) рівнів виробництва, за умови якого вироб
ництво залишається беззбитковим. Цей метод викори
стовується у випадку оцінки доцільності інвестування
коштів у створення чи модернізацію основних фондів
підприємства.
Аналіз чутливості передбачає вимірювання змінно
го параметра з метою виявлення кінцевого результату
[5, с. 134—136]. Таким чином встановлюються найбільш
важливі змінні величини. Це дає можливість встанови
ти закономірність результатів у залежності від зміни
параметрів.
Сценарний підхід є найпоширенішим методом ура
хування фактора невизначеності і допускає зміну де
кількох параметрів.
Статистичні методи засновані на використанні
складного математичного апарату теорії ймовірностей
[6, с. 15]. При цьому невизначеність аналізується з ме
тою оцінки впливу ризику на результати. Найчастіше ви
користовуються процеси імітації.
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Процес аналізу ризику, на наш погляд, передбачає
наступну послідовність:
— Формування понятійного апарату прогнозної
моделі.
— Вибір змінних величин.
— Оцінка розподілу ймовірностей: встановлення
області зміни вхідних параметрів, оцінка функціональ
ного виду розподілу.
— Встановлення функціонального зв'язку між
змінними параметрами.
— Імітаційні експерименти.
— Аналіз результатів імітації.
Часто під "ризиком" у бізнесі припускається небез
пека втрат ресурсів компанії, недоодержання нею при
бутків, поява додаткових, непередбачених витрат тощо.
На основі аналізу наукових праць [2, с. 127; 8, с. 112]
удосконалена концептуальна схема організації ризик
менеджменту підприємства представлена на рисунку 2.
У відповідності з приведеною схемою ризикменед
жменту припускається поетапне проведення таких за
ходів:
1. Ідентифікація ризиків.
2. Аналіз і оцінка ризиків.
3. Розробка стратегії і тактики управління ризика
ми.
4. Розробка і здійснення конкретних процедур
управління ризиками.
Головною причиною виникнення ризиків у бізнесі є
невизначеність, що породжується в силу:
1. Постійної нестабільності економічних процесів,
що важко піддаються реальному прогнозуванню. Це і
природні явища, і технічний прогрес, і споживчий по
пит, і багато чого іншого.
2. Обмеженості і неповноти інформації про еко
номічні процеси, що часто визначається обмеженістю
ресурсів (фінансових, тимчасових, технічних і інших)
суб'єкта підприємницької діяльності при прийнятті кон
кретних рішень.
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Таблиця 1. Класифікація інвестиційних виробничих ризиків
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ
ɉɪɢɱɢɧɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ

ɋɮɟɪɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ

ȼɢɞ ɪɢɡɢɤɭ
ɉɿɞɞɚɽɬɶɫɹ
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɇɟ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ
Ɋɢɡɢɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
(ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ)
Ɋɢɡɢɤ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
Ɋɢɡɢɤ ɡɛɭɬɭ
(ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ)
Ɋɢɡɢɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɋɢɡɢɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

Ƀɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɜɩɥɢɜɭ
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɢɡɢɤɿɜ

Ʉɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɣ
Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɢɣ
ɋɟɪɟɞɧɿɣ
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ
ȼɿɞɨɦɢɣ
ɉɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɣ
ɇɟɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɣ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɢɡɢɤɭ
ɉɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɭɫɩɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɬ. ɩ.), ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ
ɜɢɛɨɪɨɦ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɝɚɥɭɡɹɦɢ, ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ, ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ (ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ)
ȼɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɧɨɸ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɣɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɧɢɡɢɬɢ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɇɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɝɚɧɿ
ɭɦɨɜɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɟɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɿɧ.
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɧɟɜɱɚɫɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɚɪɢɮɿɜ ɿ ɿɧ.
Ɂɦɿɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɜɬɪɚɬɚ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ,
ɧɟɜɱɚɫɧɢɣ ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɿ ɬɚɤ ɞɚɥɿ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɮɚɡɢ. Ɋɢɡɢɤɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɨɛ'ɽɦɨɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛ'ɽɤɬɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ ɧɟɞɨɪɨɛɤɢ, ɧɟɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɩɿɞɪɹɞɱɢɤɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɡɛɢɬɨɤ ɱɟɪɟɡ
ɧɢɡɶɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɮɚɡ. ɉɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɨɡɢɤɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ, ɧɟɜɢɩɥɚɬ ɩɨ ɫɜɨʀɯ ɛɨɪɝɨɜɢɯ
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɯ ɿ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ
ȼɩɥɢɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɟɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ,
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ - ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ,
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨɝɨ - ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɿ ɜɫɶɨɝɨ ɦɚɣɧɚ
Ɇɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɞɨ
ɧɚɦɿɱɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ. Ȳɯ ɦɨɠɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ ɿ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
Ɋɢɡɢɤɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɹɜɢ ɹɤɢɯ ɞɢɤɬɭɽ ɞɨɫɜɿɞ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɢɡɢɤ ɡɚɬɪɢɦɤɢ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɶ. Ȳɯ ɦɨɠɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ
ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɿ, ɧɟɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿ ɩɨɝɪɨɡɢ, ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɦɿɧɢ ɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɬɨɳɨ)

3. Наявності "організованої" невизначеності, обу
мовленої прихованням об'єктивної інформації з еконо
мічних, політичних і інших причин.
4. Відсутності, нерідко, чітко визначених цілей і кри
теріїв оцінки діяльності підприємства.

У відповідності з методологією та інструментарієм
кількісної оцінки ризику, на нашу думку, методика
кількісної оцінки ризику буде включати наступні етапи
[4, с. 84—91; 5, с. 146—147, 157, 168; 7, с. 417; 9, с. 137—
138].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
1. Визначення співвідношення максимально можли
вого обсягу збитків (прибутків) і деякої прийнятої бази.
Ризик вимірюється за допомогою коефіцієнта:
,
(1),
де Wі — коефіцієнт ризику в іму періоді;
'хі — максимально можливий обсяг збитків (при
бутків), грн.;
Кі = хі + 'хі = xj — базове значення, що встанов
люється при показниках реалізації товарної продукції
(хі), менших за показники потреби ринку (xj), грн.;
Кі = хі = xj — базове значення, що встановлюється
при показниках реалізації товарної продукції (х і )
більших за показники потреби ринку (xj), грн.
2. Визначення ймовірностей реалізації позитивних
результатів підприємницької діяльності:
,

(2).

3. Визначення очікуваного значення (математичного
сподівання), що пов'язано з невизначеною ситуацією і є се
редньозваженим усіх можливих результатів, де ймовірність
кожного з них використовується як частота або питома вага
відповідного значення. Очікуване значення вимірює резуль
тат (ризик), що ми очікуємо в середньому.
Математичним сподіванням дискретної випадкової
величини Х називають суму добутків її можливих зна
чень і відповідних ймовірностей і обчислюють за фор
мулою:
(3).
4. Обчислення дисперсії випадкової величини Х,
що позначають
, яка визначається як математич
не сподівання квадрата відхилення випадкової вели
чини Х від математичного сподівання М(х). Диспер
сія характеризує розсіювання випадкової величини
щодо М(х).
Для дискретної випадкової величини Х
(4).
Звичайно дисперсію дискретної випадкової величи
ни обчисляють за формулою:
(5).
5. Визначення коефіцієнта варіації, тобто спів
відношення середньоквадратичних відхилень при
бутків і відповідних величини очікуваних прибутків
(доходів):
(6).
де V(х) — середньоквадратичне відхилення випад
кової величини.
На нашу думку, при оцінці економічного ефекту за
ходів зі зниження рівня ризику (Ериз) доцільно визна
чати різницю величин математичного очікування втрат
від ризику до та після проведення заходів зі зниження
ризику:
(7),
Ериз = Mвтр0 — Mвтр1 = В0 p0 — В1 p1
де Mвтр0 , Mвтр1 — величини математичного споді
вання втрат від ризику до та після проведення заходів
зі зниження ризику, відповідно, грн.;
В0, В1 — величина втрат від ризику до та після
проведення заходів зі зниження ризику, відповідно,
грн.;
р0, р1 — ймовірності виникнення втрат до та після
проведення заходів зі зниження ризику, відповідно, грн.
ВИСНОВКИ
Отже, поняття ризику у якості економічної кате
горії передбачає його вимір, встановлення ймовірності
позитивного чи негативного результату будьякого яви
ща та прийняття рішення із елементом ризику.

www.economy.in.ua

Література:
1. Афанасьєв Є.В. Оцінка ризику інтенсифікації роз
витку науковотехнічного прогресу в умовах гнучкого
розвитку промислового підприємства // Регіональні
перспективи: Науковопрактичний журнал. — 2002. —
№ 6 (25). — С. 65—68.
2. Афанасьєв Є.В. Система ризикменеджменту
великих монопродуктових підприємств на прикладі
гірничозбагачувального комплексу // Моделюван
ня та інформаційні системи в економіці: Міжвід.
наук. зб. — К.: КНЕУ, 2005. — Вип. 72. — С. 124—
138.
3. Бузько И.Р., Воронков Д.К., Голубенко А.А. Осо
бенности рискменеджмента инновационных проектов
в условиях рынка // БизнесИнформ. — 1999. — № 5—
6. — С. 105—107.
4. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Віт
лінський, С.І. Наконечний. — К.: ТОВ "БорисфенМ",
1996. — 336 с.
5. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та під
приємництві: монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Вели
коіваненко. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.
6. Внукова Н.М., Смоляк В.А. Базова методика оці
нки економічного ризику підприємств // Фінанси Ук
раїни. — 2002. — № 10. — С. 15—21.
7. Кот Л.Л. Ризики інноваційної діяльності під
приємств / Л.Л. Кот // Теоретичні та прикладні пи
тання економіки. 2013. — Вип. 28. — Т. 1. — С. 410—
418.
8. Логистика, эффективность и риски внешне
экономических операций / К.В. Захаров, А.В. Циганок,
В.П. Бочарников, А.К. Захаров. — К.: ИНЭКС, 2000. —
237 с.
9. Ткаченко А.М. Методи оцінки підприємницького
ризику / А.М. Ткаченко, І.С. Якось // Економічний
вісник Донбасу. — 2008. — № 3. — C. 136—139.
References:
1. Afanas'iev, Ye.V. (2002), "Risk assessment of
intensification of development of scientifictechnical
progress in the flexible development of an industrial
enterprise" Rehional'ni perspektyvy: Naukovopraktychnyj
zhurnal, vol. 6, pp. 65—68.
2. Afanas'iev, Ye.V. (2005), "The system of risk
management of large moreproduktovyh enterprises on the
example of a mining and processing complex", Mode
liuvannia ta informatsijni systemy v ekonomitsi: Mizhvid.
nauk. zb., no.72, pp. 124—138.
3. Buz'ko, Y.R. Voronkov, D.K. and Holubenko,
A.A. (1999), "Risk management of innovative projects
in the market", ByznesInform, vol. 5—6, pp. 105—
107.
4. Vitlins'kyj, V.V. and Nakonechnyj, S.I. (1996), Ryzyk
u menedzhmenti [Risk management], TOV "BorysfenM",
Kyiv, Ukraine.
5. Vitlins'kyj, V.V. and Velykoivanenko, H.I. (2004),
Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Riskology
in Economics and entrepreneurship], KNEU, Kyiv,
Ukraine.
6. Vnukova, N.M. and Smoliak, V.A. (2002), "The basic
methodology for assessing the economic risk enterprises",
Finansy Ukrainy, vol. 10, pp. 15—21.
7. Kot, L.L. (2013), "The risks of the innovation activity
of enterprises", Teoretychni ta prykladni pytannia
ekonomiky, no. 28, pp. 410—418.
8. Zakharov, K.V. Tsyhanok, A.V. Bocharnykov, V.P.
and Zakharov, A.K. (2000), Logistika, effektivnost' i riski
vneshnejekonomicheskih operacij [Logistics, efficiency and
risks of foreign economic operations], INEKS, Kyiv,
Ukraine.
9. Tkachenko, A.M. and Yakos', I.S. (2008), "Methods
of assessing business risks", Ekonomichnyj visnyk Donbasu,
vol. 3, pp. 136—139.
Стаття надійшла до редакції 12.02.2015 р.

81

