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Abstract. Successful ac�vity of enterprise considerably depends on efficiency of regulatory 

approaches intended to eliminate shortcomings in work and prevent poten�al losses. Detec�on 

of shortcomings, devia�ons, failures during the control is an essen�al but insufficient condi�on 

for stabilizing an enterprise’s ac�vity. Therefore, without elabora�ng effec�ve approaches for their 

elimina�on and making appropriate decisions the situa�on at an enterprise cannot be improved. 

The task of an enterprise is not avoiding risk altogether but transferring, assessing and minimizing 

its nega�ve consequences. In the ar�cle essence and types of uncertainty are dealt with, basic 

concepts of managing enterprise economic risks are clarified. Structure of a system of managing 

enterprise economic risks is specified. Methodical tools of facilita�ng management of enterprise 

risks are analyzed. They include methods of defec�ng and evalua�ng economic risks; methods 

and models of minimizing and neutralizing economic risks. A methodical approach to developing a 

combined method of evalua�ng risks is proposed and expediency of applying diversifica�on. Ways of 

perfec�ng management of economic risks at enterprises are surveyed methods of expert evalua�ng 

internal and external factors of economic risks, peculiari�es of taking managerial decisions under 

risk and uncertainty condi�ons are proposed next. To methodical approach to defec�ng factors 

characterizing the level of opera�onal and technological risk and scien�fic and methodical approach 

to crea�ng a system of managing economic risks at enterprises.

Keywords: risk minimiza�on, risk management, quan�ta�ve analysis, qualita�ve analysis, expert 

evalua�on, sta�s�cal method, method of risk assessment, combina�on method, risk criterion, risk 
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Теоретичні та практичні аспекти проблеми оцінки ризиків на підприємствах досліджено в 
працях багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців, таких як Б. Райзберг, Б. Койлі, М. Фрідмен,  
Й. Шумпетер, І. Бланк, А. Альгін, А. Воронцовський, В. Вітлінський, К. Галіцин, М. Дороніна,  
В. Гранатуров, В. Жлуктечко, Н. Карданська, М. Клименюк, М. Хохлов, О. Лебедєв, С. Ожегов,  
О. Урицька, О. Ястремський та ін.1 Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених 
проблематиці дослідження ризиків, проблеми оцінки економічних ризиків на підприємствах не 
втратили своєї актуальності. Сьогоднішнє макроекономічне середовище функціонування підприємств 
характеризується зростанням мінливості факторів зовнішнього бізнес – середовища, яке істотно впливає 
на ефективність прийняття управлінських рішень2.

Процес управління ризиками на підприємстві складається з певних етапів, які поділяються 
на групи: аналіз ризику і заходи з усунення та мінімізації ризику. Стратегія управління ризиком з 
визначенням конкретних заходів щодо запобігання ризику або зменшення його впливу визначається на 
основі результатів аналізу ризику. Такий аналіз здійснюється з метою отримання необхідної інформації 
про властивості об’єкта, його структуру, наявні ризики і передбачає виявлення ризиків (якісна 
складова аналізу) та їхню оцінку (кількісна складова аналізу). Якісна і кількісна оцінки ризику взаємно 
доповнюють одна одну. Якісний аналіз ризиків вимагає ґрунтовних знань, досвіду, інтуїції у тій чи 
іншій сфері економічної діяльності. Його головна мета – визначити чинники й зони ризику, після чого 
ідентифікувати всі можливі ризики. Для того, щоб скоригувати підприємницьку діяльність та ступінь  
 
1 Вітлинський, В.В. (2004). Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ, КНЕУ.
2 Виноградова, О.В. (2005). Реінжирінг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: монографія. Донецьк, 
ДонДУЕТім. М. Туган-Барановського.
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ризику, якісної оцінки недостатньо. Необхідно чисельно визначити окремі види втрат і рівень ризику 
загалом, тобто необхідна кількісна оцінка. Кількісний аналіз полягає в кількісній оцінці ризиків. 
Деякі вчені до числа кількісних методів включають і методи оцінки настання несприятливих подій. 
Очевидно, що на практиці неможливо і недоцільно кількісно оцінювати абсолютно усі фактори 
економічного ризику, що впливають на господарську діяльність суб’єкта економіки. З точки зору вчених  
А.П. Альгіна, М.В. Хохлова, В.В. Вітлінського, В.М. Гранатурова, О.І. Ястремського, оцінка ризиків 
– це етап аналізу ризиків, який має на меті визначення кількісних характеристик, таких як: ймовірність 
настання несприятливих дій i можливих розмірів збитків3.

При кількісному аналізі ризику можуть використовуватися різноманітні методи. Нині найбільш 
задіяними є: статистичний; аналіз доцільності витрат; метод експертних оцінок; аналітичний; 
використання аналогів; нормативний; рейтинговий; розрахунково-аналітичний (методу оцінки 
чутливості); комбінований, тощо.

Історично першим виник метод експертної оцінки ризику. Він має ту істотну перевагу над іншими 
методами, що експертна оцінка може використовуватися в умовах дефіциту і навіть браку інформації. 
Головна умова досконалої експертної оцінки – виключення взаємного впливу експертів один на одного 
(так звана дельфійська процедура). 

Найпопулярніший метод експертної оцінки ризику ґрунтується на ідеї обговорення проблеми 
кількома особами, які вважаються спеціалістами у цьому питанні. Проблема, яка виникає при цьому, 
полягає в тому, що в результаті колективного прийняття рішення ймовірність правильної оцінки 
знижується. Парадоксальність цього явища випливає з самого процесу обговорення. У переважній 
більшості випадків погляд експертів-аналітиків відрізняється від погляду практиків. Ця розбіжність 
може бути формалізована через так званий коефіцієнт розбіжності. Задавши цьому коефіцієнту декілька 
практичних значень, можна одержати низку можливих імовірностей розробки точної оцінки. Цей метод 
має значні відмінності від статистичного методу в частині методів збору інформації для побудови кривої 
ризику. Доцільність застосування експертного методу визначається такими умовами.

Статистичний метод оцінки ступеню ризику ґрунтується на теорії ймовірності розподілу 
випадкових подій. Випадковою називають подію, яка при здійсненні сукупності умов може виникнути 
або не виникнути. Проте достатньо велика кількість випадкових подій, незалежно від їхньої конкретної 
природи, підпорядковується певним закономірностям, встановленням яких займається теорія 
ймовірностей4.

В основу статистичного методу покладено теорію ймовірності розподілу випадкових величин. 
Головним інструментом цього методу є середнє очікуване значення досліджуваної величини, дисперсія, 
середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, розподіл імовірностей досліджуваної випадкової 
величини. Отже, статистичні методи оцінки ризику не вирішують одного з головних практичних 
завдань, яке стоїть перед суб’єктом ризику: оцінки в умовах обмеженості інформаційного контуру з 
урахуванням індивідуальних особливостей певної ситуації.

Розглянемо алгоритм застосування цього методу оцінки рівня ризику5:

1) Перевірка можливості застосування статистичного методу для оцінки певного виду ризику 
конкретного підприємства.

2) Збір інформації про частоту ризикових подій у минулому періоді та фінансові втрати 
підприємства від них (по даному виду ризику).

3) Визначення переліку можливих фінансових результатів підприємства по проведеним операціям 
або за період, що досліджується Ri.

Розрахунок імовірності настання ризикової події.

Рі = Кі/n,

де    Кі – кількість ризикових подій за період, що досліджується, які призвели до (і) фінансового 
результату

n – загальна кількість операцій, яка була проведена підприємством (кількість періодів оцінки)

∑Рі = 1.

3 Вітлинський, В.В. (2004). Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ, КНЕУ.
4 Исмагилов, И.И. (2003). Принятие решений при количественных и качественных критериях описания 
альтернатив. Исследования по информатике, 21-28.
5 Кузьмін, О.Є., Сухорська, У.Р., Мирончук, Т.В. (2007). Франчайзінг у підприємницькій діяльності. Львів, Видавництво 
“Вільна Україна”.
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Розрахунок математичного сподівання, що пов`язане з невизначеністю ситуації, є середньо- 
зваженим усіх можливих результатів, де ймовірність кожного із них використовується як частота або 
питома вага відповідного значення. Сподіване значення вимірює результат, котрий ми очікуємо в 
середньому.

R = ∑Ri·Pi.

Розрахунок дисперсії – це математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини 
Х від математичного сподівання. Дисперсія характеризує розсіювання випадкової величини відносно 
середнього значення.

σ2 = ∑(Ri – R)2·Pi.

Розрахунок середньоквадратичного відхилення факторів фінансових результатів від їхнього 
середнього рівня;

σ =√
—
∑(Ri – R)2·Pi.

Розрахунок коефіцієнта варіації фінансових результатів підприємства, який і є відносним 
показником оцінки рівня ризику підприємства. Даний показник дає характеристику ризику на одиницю 
сподіваного результату.

γ = σ/R.

Таким чином, чим нижчий коефіцієнт варіації, тим менший розмір відносного ризику.
Повертаючись до варіації (дисперсії) як міри ризику, треба зазначити, що дисперсія, звичайно не 

повністю характеризує ступінь ризику, але дозволяє у деяких випадках швидко виявити граничні шанси 
менеджера. 

Теоретична база цього закладена у відомій нерівності Чебишева: ймовірність того, що випадкова 
величина відхиляється за модулем від свого математичного сподівання більше, ніж на заданий допуск, 
не перевищує дисперсії, розділеної на σ2...

Потрбіно зауважити, що варіація деякої випадкової величини R повинна бути меншою, ніж σ2, 
оскільки імовірність

р <= 1 (р = γ/σ2).

Стосовно випадкової величини R можна записати:

P{|R – m| > σ} <= γ/σ2,

де m – математичне сподівання випадкової величини R.

Метод оцінки ризику В. Шарпе базується на величині очікуваного прибутку, яка враховує 
статистичні дані про його рівень протягом певного часового тренду. Разом із розподілом ризику на 
систематичний і не систематичний введення в розрахунок показника очікуваного прибутку було тим 
революційним досягненням, яке дало змогу Шарпе згодом одержати звання лауреата Нобелівської 
премії. За Шарпе, величина очікуваного прибутку визначається, виходячи з середньогалузевої норми 
дохідності і тенденцій розвитку ринку в цілому. Основу цього методу становить математичний апарат 
теорії імовірності. Припущення про розмір очікуваного прибутку базується на імовірності настання 
певної фази розвитку економіки і відповідного рівня доходу [6].

Очікувана норма доходу обчислюється за формулою:

Л = І·Рп·Хп,

де Х – очікувана норма доходу; Рп – імовірність настання певної фази циклу; Xп – рівень прибутку, 
звичайний для певної фази циклу.

Таким чином, стає непотрібним аналіз великих динамічних рядів. Достатньо знати тільки звичайну 
для певної стадії економічного циклу норму дохідності. Отже, можна посперечатися щодо розподілу 
імовірномтей настання окремих фаз економічного циклу. Найімовірнішим є невелике піднесення або 
невеликий спад. Трохи меншу імовірність має середнє зростання. З найменшою імовірністю можна 
чекати сильного піднесення та глибокого спаду.
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Тобто, статистичні методи оцінки ризику не вирішують одного з головних практичних завдань, 
яке стоїть перед суб’єктом ризику: оцінки в умовах обмеженості інформаційного контуру з урахуванням 
індивідуальних особливостей певної ситуації.

Оцінка окремих видів ризиків може здійснюватись також із використанням розрахунково-
аналітичного методу (методу оцінки чутливості). Суть даного методу полягає в оцінці можливої зміни 
доходів по господарській операції при настанні ризикових подій. Господарські операції з меншим 
ступенем чутливості (реагування) на можливі ризикові події оцінюються як менш ризиковані.

Комбінований метод – це об’єднання декількох окремих методів або їхніх окремих елементів.
В ряді випадків для визначення ризику і вибору оптимального рішення використовується методика 

“дерево рішень“. Вона передбачає графічне зображення різних варіантів, які можуть бути прийняті. 
По гіллям дерева співвідносять об`єктивні і суб’єктивні оцінки даних подій. Просуваючись уздовж 
побудованих гілок дерева і використовуючи спеціальні методи розрахунку імовірності, оцінюють 
кожний варіант шляху.

Якщо виходити з того, що підприємницький ризик – це ймовірність невдачі, то критерієм ризику 
є імовірність отримання результату менше того, що потребується.

К = Р·(Дтр – Д),

де    К – критерій ризику;
Р – імовірність;
Дтр – те що потребується, значення результату;
Д – отриманий результат.
Можна оцінити рівень ризику шляхом співвідношення сподіваного прибутку та сподіваного 

збитку при співвідношенні двох і більше варіантів вкладення засобів.

Кі = Рі/Yi

де    Кі – коефіцієнт ризику (і) варіанту;
Рі – сподіваний прибуток (і) варіанту;
Yi – сподіваний прибуток.
Коефіцієнт ризику показує, який доход припадає на 1 грн. збитків і вибирається К максимальне.
Так, Гранатуров В.М. констатує факт, що більшість вчених вважають, що оптимальним є 

коефіцієнт ризику, що складає 0,3, а коефіцієнт ризику, що веде до банкрутства – 0,7 і вище. Власне 
ним розроблена шкала ризику з наступними градаціями зазначеного вище коефіцієнта:

– прийнятний ризик – до 0,25;
– припустимий ризик – 0,25-0,50;
– критичний ризик – 0,50-0,75;
– катастрофічний ризик – понад 0,75.
Для оцінки прийнятності відхилення з використанням коефіцієнта варіації з точки зору  

І.Т. Балабанова можуть бути використані наступні шкали коливання (ризику) коефіцієнта варіації:
– до 0,1 – слабка;
– від 0,1 до 0,25 – помірна; 
– понад 0,25 – висока.
На погляд практично всіх авторів, у межах коефіцієнта, що визначає ризик банкрутства від 0,3 до 

0,7 знаходиться зона підвищеного ризику. 
Для підприємця не завжди є можливим розрахувати підприємницький ризик за допомогою 

розглянутих методів. Це пов’язано, як правило, з недостатнього інформацією, часу, а іноді і з 
неможливістю проведення даного розрахунку через відсутність необхідних даних. 

Широко відомою моделлю прийняття рішень за умов невизначеності є статична модель, що 
породжена теоретико-ігровою концепцією. Згідно з концепцією теорії ігор визначають основні елементи 
теоретико-ігрових статичних моделей прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності.

Теорія ігор – це розділ сучасної математики, у якому вивчають математичні моделі прийняття  
рішень за умов невизначеності, конфліктності, тобто в ситуаціях, коли інтереси сторін (гравців) або 
протилежні (у разі антагоністичних ігор), або не збігаються, хоча і не є протилежними. Конфліктними 
вважаються ситуації, за яких інтереси залучених до ситуації сторін є повністю або частково 
протилежними. Кожна реальна конфліктна ситуація є дуже складною. Для проведення її економіко-
математичного аналізу потрібно абстрагуватись від деяких факторів і побудувати модель ситуації.  
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При цьому повинні бути відомі можливі способи поведінки (дій) учасників (правила гри) і результати, 
до яких призводять різні комбінації дій учасників конфлікту6.

Статистичні ігри – утворюють окремий клас матричних ігор, в яких одним із учасників є людина 
або група людей, обєднаних загальною метою, а інших зовнішнє середовище (гравець А – «статистик», 
гравець Е – «природа»). Терміном «природа» позначають весь комплекс зовнішніх умов, за яких 
статистик вимушений приймати рішення. «Природа» (економіка) байдужа до виграшу і не прагне 
використати на свою користь похибки «статистика».

«Статистик» може використовувати m стратегій : А
1
, …, А

m
, а природа може реалізовувати n 

різних становищ: Е
1
, …, Е

n
. «Статистику 2 можуть бути відомі ймовірності р

j
, з якими природа реалізує 

свої становища Е
j
. Діючи проти природи, «статистик» може використовувати як чисті стратегії А

i
, так 

і змішані: q = (q
1
, …, q

m
). Якщо «статистик» має змогу кількісно оцінити (величиною аij) наслідки 

використання кожної своєї чистої стратегії А
i
 при будь-якому стані природи Е

j
, то гру можна задати 

платіжною матрицею. При спрощенні платіжної матриці статистичної гри не можна ігнорувати ті чи 
інші стани природи (стратегіях гравця Е), бо вона може реалізувати будь-який свій стан незалежно 
від того, вигідно це «статистику» чи ні. Гравець «природа» не вибирає оптимальної стратегії, але 
«статистик» повинен прагнути до визначення розподілу ймовірностей станів «природи». Статистичні 
ігри мають певні відмінності від стратегічних:

– відсутність прагнення до виграшу у гравця «природа», тобто відсутність антагоністичного 
супротивника;

– можливість «статистика» провести статистичний експеримент для отримання додаткової 
інформації про стратегії «природи».

При виборі оптимальної стратегії «статистик» використовує різні критерії, спираючись як на 
платіжну матрицю, так і на матрицю ризиків. Ризиком r

ij
 «статистика» при використанні ним чистої 

стратегії А
i
 і стану «природи» Е

j
 називається різниця між максимальним виграшем max

i
 a

ij
 (мінімальними 

збитками чи витратами – min
i
 a

ij
), який він міг би отримати, якби з цілковитою певністю знав, що природою 

буде реалізовано дійсно стан Е
j
, тим виграшем а

ij
, який він одержить, використовуючи стратегію А

i
, не 

знаючи, який стан Е
j
 «природа» реалізує. Отже, елемент r

ij
 матриці ризиків визначається за формулою:

r
ij
 = β

j
 – a

ij
 ≥ 0,

де β
j
 – максимально можливий виграш «статистика» при стані Е

j
 (максимальний елемент j-го стовпчика 

платіжної матриці, тобто β
j
 = max

i
 a

ij
. За умови, що платіжна матриця складена за даними про витрати, 

елементи r
ij
 матриці ризиків визначаються за формулою: 

r
ij
 = a

ij
 – min

i
 a

ij
 ≥ 0.

Якщо імовірності p
j
 станів Е

j
 «природи» відомі, то використовують критерії Байєса і Бернуллі-

Лапласа. За оптимальну, за критерієм Байєса, обирається чиста стратегія А
i
, за якої максимізується 

середній виграш «статистика».  

i = —1,—m, тобто забезпечується, тобто забезпечується   

якщо платіжна матриця складена за даними про витрати. Якщо «статистик» вважає рівноцінно 
імовірними всі стани «природи» Е

j
, (p

1
 = … = p

j
 = … = p

n
 = 1/n), та оптимальною, за критерієм Бернуллі-

Лапласа, вважається чиста стратегія А
i
, яка забезпечує

Критерій Бернуллі-Лапласа називають принципом недостатнього обгрунтування. Якщо імовірність p
j
 

станів «природи» Е
j
 невідома, то використовують критерії Вальда, Севіджа, Гурвіца. Оптимальною, за 

критерієм Вальда, вважається чиста стратегія А
i
, при якій найменший виграш min

j
 a

ij
 «статистика» буде 

6 Шиян, А.А. (2009). Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті. Вінниця. ВНТУ.

n

i ij
j=1

a = a ,∑

( )
n n

i ij j i i ij j
j=1 j=1

max a = max a p min a = min a = min a p ,
i i i ii

∑ ∑

( )
n n

i ij ij ij
j=1 j=1

1 1
max a = max a min a = min a

n ni ii i
∑ ∑
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максимальним, тобто йому забезпечується максимін α = max
i
  min

j
 a

ij
 (α = max

i
  min

j
 a

ij
, якщо платіжна 

матриця складена за даними про витрати). Максимінний критерій Вальда використовують у випадках, 
коли необхідна гарантія, щоб виграш за будь яких умов був не менший, ніж найбільший із можливих 
за гірших умов. Для змішаних стратегій критерій Вальда перетворюється на критерій Гермеєра і 
формулюється так: оптимальною вважається та змішана стратегія, за якої мінімальний середній виграш 
«статистика»

буде максимальним, тобто стратегія q, знайдена із умови

За цих умов «статистик» передбачає, що «природа» перебуватиме у найсприятливішому для нього стані  
і, як наслідок, поводиться легковажно. Разом з тим, у деяких випадках цим критерієм користуються 
свідомо, наприклад, коли перед гравцем стоїть дилема: або одержати найбільший виграш, або стати 
банкрутом. Оптимальною вважається чиста стратегія А

i
, при якій мінімізується величина max

i
 r

ij
 

максимального ризику, тобто забезпечується min
i
 max

j
 r

ij
. Для змішаних стратегій критерій Севіджа 

формулюється так: оптимальною вважається та змішана стратегія, при якій максимальний середній 
ризик «статистика» 

мінімізується, тобто стратегія q*, знайдена із умови

Оптимальною за критерієм Гурвіца вважається чиста стратегія А
i
, знайдена за умови:

 

або
 

Де κ належить інтервалу (0;1) вибирається з субєктивних міркуваннь і називається показником 
песимізму. Для пошуку оптимальної стратегії за критерієм Гурвіца рекомендують два підходи:

1) знаходять рекомендовані стратегії за умов оптимізму (k перебуває у межах 0,1-0,2) і песимізму 
(відповідно k набуває значення 0,8-0,9). Якщо в обох випадках отримана одна стратегія, то вона є 
оптимальною. Якщо отримують дві стратегії, то на основі схильності чи несхильності гравця до ризику 
формується чиста (песимістична або оптимістична ) або змішана стратегія;

2) розглядають варіанти крайнього оптимізму (k = 1). Якщо розрахунки пропонують дві стратегії, 
то визначають момент зміни стратегій, прирівнявши вирази за ними

і розв’язують рівняння щодо k. Критерій Ходжа-Лемана грунтується на поєднанні критеріїв Байєса і 
Вальда з допомогою параметра α(0 ≤ α ≤ 1): оптимальною вважається стратегія, що відповідає умові

При α = 0 отримують критерій Вальда, при α = 1 – критерій Байєса. Аналіз практичних ситуацій за 
кількома критеріями одночасно дає змогу глибше дослідити суть явища і обрати найобгрунтованіше 
рішення, але не показує повної картини складу економічних ризиків підприємств. 

m

ij i
i=1

min a p
j

∑

m

ij i
i=1

max min a p
jp

∑

m

ij i
i=1

max r p
j

∑

m

ij i
i=1

min max r p .
p j

∑

ij ijmin k max a (1 k) min a .
ii j
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ij ijmax k min a (1 k) max a
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n

ij j ij
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Як показує проведений аналіз методів оцінки економічного ризику, жоден з них не є універсальним. 
Кожний з розглянутих методів має свої переваги та недоліки, що визначають найперспективніші 
напрями його використання. Кожен метод обумовлений, насамперед, своїм предметом, тобто тим, 
що саме досліджується. Метод як спосіб дослідження не може залишатися постійним, а повинен 
змінюватися у своєму змісті разом із предметом, на який він спрямований. Отже, комплексне рішення 
наукового питання може бути досягнуто вченим тільки з використанням власної системи спеціальних 
методів, яка визначається специфікою предмета і завданнями дослідження.
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