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Постановка проблеми. Використання різних методів відбору ідей дозволяє
виділити проекти, які обіцяють найбільший дохід на інвестований капітал.
Однак при цьому не гарантована збалансованість портфеля проектів з техніч-
ної точки зору щодо ринків, часу і ступеня ризику. Проектний ризик тради-
ційно визначається як потенційна, чисельно вимірювана можливість втрат
при здійсненні проекту.

В інноваційних проектах технічний, комерційний і фінансовий ризики
неминучі, тому при їх виборі необхідно враховувати як їхню потенційну цін-
ність, так і ймовірність досягнення цілей проекту.

Аналіз останніх досліджень. Концепція управління ризиками включає такі
компоненти:

1. Оцінювання ступеня ризику, тобто визначення потенційних негатив-
них наслідків прийнятих рішень, а також побічних ефектів, здатних негативно
вплинути на кінцевий результат.

2. Опрацювання механізму реагування на можливі негативні наслідки.
3. Розробку заходів з нейтралізації або компенсації можливих негативних

наслідків тієї чи іншої діяльності [7, 66].
Аналіз ризику полягає в одержанні необхідних даних для прийняття уп-

равлінських рішень про доцільність участі в певному бізнесовому проекті і
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розробці засобів для захисту від можливих фінансових утрат. З метою враху-
вання потенційного ризику конкретного бізнес-плану корисними можуть бу-
ти дані про наслідки впливу можливих чинників ризику, які були помічені під
час втілення в життя аналогічних проектів.

Реагування на можливі негативні наслідки ринкової діяльності передба-
чає розробку організаційних та операційних процедур запобіжного характеру.
Ці процедури включають конкретні рекомендації для певних дій у разі виник-
нення несприятливих наслідків [3, 116].

Зрозуміло, що треба не тільки уникати невиправданого ризику, а й ніколи
не ризикувати понад власну ліквідність, якомога точніше визначаючи май-
бутні наслідки ризикової діяльності. 

Невирішені частини проблеми. В умовах зростаючої динамічності зовніш-
нього середовища існує ймовірність ризику успішної реалізації інноваційних
змін для підприємств. Тому необхідна система виміру, визначена стратегія
управління ризиком й оцінки ефективності нововведень, що дозволяє
обґрунтовано приймати рішення про доцільність їх реалізації. 

Метою дослідження є узагальнення й розвиток методичних основ управ-
ління проектними ризиками в інноваційній діяльності підприємств, обґрунту-
вання положень і практичних засад управління ризиками в збалансованому
портфелі, а також розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності уп-
равління ризиками підприємств в умовах ринкових відносин.

Основні результати дослідження. В інноваційній діяльності підприємств
виділяються такі види ризиків:

- власне інноваційні, тобто ризики неотримання очікуваних результатів
НДР, наукових та інженерних розробок;

- техніко-технологічні, зумовлені труднощами технічної та технологічної
реалізації нововведення тощо;

- виробничі, пов'язані з необхідністю адаптації технології, зупинками і пе-
рервами у виробництві, затримкою у постачанні сировини тощо;

- економічний (зростання витрат, насамперед на стадії НДДКР, збільшен-
ня цін на сировину і комплектуючі, інфляція тощо);

- комерційні (відторгнення нововведення споживачем, зменшення міст-
кості ринку тощо);

- фінансові (кредитні, валютні, відсоткові та інші ризики, пов'язані з бір-
жовими операціями);

- соціальні (невідповідність нововведення культурним цінностям спожи-
вачів тощо);

- політичні (зміна законодавства, пріоритетів, адміністративні обмеження
тощо);

- галузеві, тобто специфічні ризики галузевої діяльності (промисловість,
будівництво, сільське господарство, транспорт, фінанси тощо);

- екологічні і природно-кліматичні;
- ризики умисних протиправних дій (шахрайство тощо) [5].
Чим вищий ризик, тим вищою повинна бути і віддача, тому господарсь-

кий портфель підприємства включає інноваційні проекти з широким спект-
ром ризиків, адже віддача прирівняна до них. Інвестори, які вкладають вен-
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чурний капітал, зацікавлені в тому, щоб «заробити гроші» на всьому портфелі,
а не на якомусь окремому інноваційному проекті.

Дані рис. 1 дають уявлення про загальні спектри ризиків за проектами.
Очевидно, нових проектів з нульовим ризиком не існує. У збалансованому
портфелі повинен поєднуватись набір вигідних проектів з ризиком, нижчим
за середній, і помірної віддачею та проектів з високим ступенем ризику і вели-
кою віддачею.

Рис. 1. Балансування ризику в портфелі проектів підприємства,
авторська розробка

Мета управління ризиком полягає у дотриманні збалансованого поєднан-
ня ризиків і вигод проектів. Стратегія управління ризиком включає такі дії
(рис. 2):

- аналіз чинників та умов, що впливають на ймовірність ризику;
- аналіз можливих ризиків: встановлення потенційних зон ризику та іден-

тифікація всіх можливих ризиків;
- оцінка (вимір) окремих видів ризику і ризику проекту в цілому: визна-

чення розмірів втрат і збитків;
- встановлення нормативів граничних рівнів ризику;
- вибір способів скорочення й утримання ризиків, визначення джерел по-

криття збитків;
- перерозподіл (диверсифікація) ризиків;
- створення та ведення бази даних ризиків проектів: накопичення й об-

робка ретроспективної інформації про ризикові ситуації і минулі наслідки
прояву ризику, розробка рекомендацій для змін гранично допустимих (норма-
тивних) значень ризику в майбутньому.

У літературі зазначається, що система управління ризиком – це визначен-
ня можливих небезпек і розробка планів на випадок непередбачених обста-
вин. Однак застосування численних статистичних імовірностей при оцінці
потенційних небезпек може призвести до ймовірності високого ризику і від-
мови від реалізації прибуткового проекту.
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Рис. 2. Схема управління ризиком на підприємстві, авторська розробка

Висновки. Аналіз і планування проектних ризиків є невід'ємною части-
ною комплексної експертизи проекту й слугують інструментом прийняття
вірного інноваційного рішення. Вибір методу зниження ризику здійснюється
в результаті порівняння необхідних коштів на його зниження з вигодами від
запобігання збитку. 

Якщо дати однозначну відповідь на питання про привабливість проекту
для інвестора неможливо, то визначають критерій ефективності, тобто най-
більш сприятливе співвідношення між прибутковістю і ризикованістю проек-
ту. При такому підході під прибутковістю розуміється не просто приріст капі-
талу, а такий темп його збільшення, який, по-перше, повністю компенсує
інфляційне (загальне) зменшення купівельної спроможності грошей за період
інноваційного циклу, по-друге, покриває ризики інвестора, пов'язані з недо-
отриманням прибутку.

Таким чином, проект буде привабливим для інвестора, якщо його реальна
прибутковість з урахуванням плати за ризик буде перевищувати прибутковість
для будь-якого іншого способу вкладення капіталу. Критерієм ефективності
управління ризиком при реалізації проекту буде зміна вартості підприємства в
цілому.
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ності «Маркетинг». По кожній з дисциплін базового
курсу пропонуються контрольні питання, тести,
глосарій і література.

Для викладачів, майбутніх бакалаврів і магістрів,
аспірантів, маркетологів-практиків, наукових пра-
цівників, а також для всіх, хто цікавиться сучасними
технологіями маркетингу.
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