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ВСТУП
Трансферний потенціал є здатністю підприємства

залучати ресурси для інноваційного розвитку, а також
здатністю здійснювати передачу ресурсів та інновацій-
ної продукції споживачам і бізнес-партнерам. На сьо-
годні відсутні теоретично обгрунтовані системні уявлен-
ня про те, як формувати і реалізовувати цей потенціал.
Управлінські рішення, пов'язані з інноваційним розвит-
ком машинобудівних підприємств на засадах викорис-
тання трансферу, характеризуються значним рівнем ри-
зиковості, що значною мірою стримує позитивні еконо-
міко-соціальні і техніко-технологічні зміни. На сьодні
проблема ризиків, що виникають під час формування і
реалізації трансферного потенціалу, досліджена досить
фрагментарно. Поза увагою науковців залишились дже-
рела ризиків і види загроз, комплексні моделі управлін-
ня ризиками, в тому числі їхнє оцінювання.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є конкретизувати джерела виникнен-

ня ризиків і характер загроз в управлінні трансферним
потенціалом, обгрунтувати необхідність оцінювання ри-
зиків, що виникають під час управління трансферним по-
тенціалом, і побудувати модель ідентифікування ризи-
ку реалізації трансферного потенціалу під час виконан-
ня програм інноваційного розвитку машинобудівних
підприємств. Для виконання визначених завдань до-
цільно використовувати методи систематизації, абстра-
гування, економетричного моделювання тощо.
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У статті конкретизовано джерела виникнення ризиків і характер загроз в управлінні транс-

ферним потенціалом, обгрунтовано необхідність оцінювання ризиків, що виникають під час

управління трансферним потенціалом, побудовано модель ідентифікування ризику реалізації

трансферного потенціалу під час виконання програм інноваційного розвитку машинобудівних

підприємств.

In the article the sources of origin of risks and character of threats are specified in a management

transfer potential, grounded necessity of evaluation of risks which arise up during a management

transfer potential, the model of authentication of risk of realization of transfer potential is built during

implementation of the programs of innovative development of machine-building enterprises.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Категорія "ризик" є невід'ємним елементом категорі-

ально-понятійного апарату сучасних економічних кон-
цепцій, зокрема концепцій інноваційного розвитку. Ризи-
кологія як наука розвивається досить динамічно, вона має
поліфуркаційний характер. За дослідженнями А. Шегди і
М.Голованенка, об'єктами ризикології є: "одиничні інте-
лектуальні системи; сукупність одиничних інтелектуальних
систем та технічних засобів при реалізації цілеспрямова-
ної діяльності, поєднана організаційно і просторово, тоб-
то логічні ланцюги в ній однозначні та підлягають аналізу;
сукупність організаційних та індивідуальних об'єктів вирі-
шення ризикологічних проблем, об'єднаних спільною пол-
ітичною, як правило, географічною системами; сукупність
суб'єктів вирішення ризикологічних проблем міждержав-
ного рівня…" [17, с. 19—21].

Огляд і аналіз літературних джерел, які присвячені
розкриттю сутності ризиків, а також особливостям
їхнього вимірювання і методам запобігання реалізації
ризиків [1—3; 5—11; 14; 16; 17], дозволяє стверджува-
ти, що інноваційну діяльність фахівці називають
найбільш ризиковою. На це є об'єктивні пояснення, адже
сутнісною ознакою будь-яких інновацій є відсутність
досвіду розробників і користувачів інновацій у їхньому
практичному використанні. Жоден експерт, за відсут-
ності досвіду у виконанні тих чи інших робіт, не може з
високим рівнем вірогідності прогнозувати результати
перевірки наукових гіпотез на етапі розробки іннова-
ційних продуктів і технологій, а також будувати обгрун-
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товані прогнози рівня попиту та обсягу збуту гото-
вої продукції. Досить суб'єктивним є також вибір
суб'єктами інноваційної діяльності, в тому числі
суб'єктами трансферних відносин, методу ціноут-
ворення на інноваційну продукцію. Невідомість
наслідків реалізації інновацій або невизначеність
є одним із основних джерел виникнення ризику. О.
Кузьмін, Г. Вербицька, В. Глібчук і Гайдис Н. заз-
начають: "… невизначеність є станом неоднознач-
ності розвитку певних подій у майбутньому, ступе-
нем нашого незнання і неможливістю точного пе-
редбачення основних величин і показників розвитку
діяльності підприємства… Ситуація невизначеності ха-
рактеризується тим, що ймовірність настання резуль-
татів рішень чи подій є невстановлюваною і зумовлюєть-
ся такими факторами, як складність і динамізм… [10, с.
15]" Серед інших джерел ризиків доцільно виділити:
діяльність суб'єктів трансферних відносин і форс-ма-
жорні обставини (рис. 1).

Аналізування матеріалів таких підприємств, як ВАТ
"Іскра", ВАТ "Мотор Січ", ЗАТ "Івеко-Мотор Січ", ТзОВ
"ІнтерПЕТ", ВАТ "Бердичівський машинобудівний завод
"Прогрес", ВАТ "Агрегат", ВАТ "Млiївський завод
технологiчного обладнання", ВАТ " Жовтнева кузня",
ВАТ "Сумсільмаш", ВАТ "Сумське машинобудівне нау-
ково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе", ВАТ "Хар-
ківський машинобудівний завод "Світло шахтаря", ВАТ
"Азовмаш" тощо, а також низки наукових праць [1—4;
8—12; 14—16] показало, що підприємці та науковці
схильні невідомість наслідків реалізації інновацій роз-
глядати в якості результативної ознаки у порівнянні з
іншими джерелами виникнення ризиків. На їхню думку,
невідомість є причиною того, що суб'єкти, які викону-
ють конкретні види робіт під час розробки і реалізації
програм інноваційного розвитку, не прикладають мак-
симуму зусиль для повного, своєчасного і якісного ви-
конання своїх обов'язків. До того ж фахівці переконані,
що значна частка ризиків, пов'язаних із реалізацією
трансферного потенціалу, зумовлена бездіяльністю
окремих суб'єктів трансферних відносин. На їхню дум-
ку, ретельно проведені маркетингові дослідження мо-
жуть достовірно інформувати керівників програм інно-
ваційного розвитку машинобудівних підприємств (ІРМП)
про потенційну частку ринку
певного інноваційного продукту,
граничний рівень цін і попиту,
термін окупності вкладених
коштів тощо. Своєю чергою,
якість технологічних процесів
виготовлення інноваційної про-
дукції за визначеного обсягу
кошторисів виробничих витрат,
а також рівень новизни пропоно-
ваного продукту є безапеляцій-
ними аргументами на користь
встановлення монопольних цін,
що мало б забезпечити макси-
мально швидку окупність вкла-
дених коштів за рахунок отри-
мання надприбутків. Доцільно
зауважити, що монопольна ціна
може формуватись як дуже ви-

сока або дуже низька. Перший варіант може мати місце
в умовах, коли підприємство пропонує на ринок абсо-
лютну інновацію, яка не має аналогів і права власності
на яку — захищені. Найбільш ймовірним є те, що ця ціна
актуальна на початкових фазах комерціалізації інно-
вацій. Своєю чергою, другий варіант може обиратись
керівниками програм ІРМП тоді, коли інновації призве-
ли до суттєвого здешевлення машинобудівної продукції
при незмінності або покращанні її якості. Тобто сама
продукція є традиційною, але при її виробництві вико-
ристані нові види сировини, інноваційні методи виготов-
лення деталей, їхньої обробки тощо. Як наслідок, про-
понована підприємством продукція у порівнянні з про-
дуктами-аналогами стає дешевшою, на неї зростає по-
пит, збільшується обсяг збуту, що призводить до відпо-
відних наслідків.

Щодо форс-мажорних обставин як джерела виник-
нення ризиків, то, як відомо, їхню появу передбачити
практично неможливо, оскільки фактори, які їх спричи-
няють, рівномірно рознесені в часі. З огляду на це є усі
підстави стверджувати, що ймовірність виникнення
форс-мажорних обставин є однаковою в часі. Своєю
чергою, у просторі ймовірність виникнення форс-ма-
жорних обставин є неоднаковою. До просторових фак-
торів, які можуть спричинити форс-мажорні обставини,
слід віднести: територіальну близькість реалізації транс-
ферного потенціалу до зон підвищеної сейсмологічної
активності регіонів, де виникають військові конфлікти,
відбуваються зміни політичного устрою тощо.

Використовуючи експертну інформацію досліджу-
ваних машинобудівних підприємств, доцільно обчисли-
ти параметри економетричної моделі, що характеризує
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Рис. 1. Джерела виникнення ризиків в управлінні

трансферним потенціалом
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Таблиця 1. Вихідні дані для обчислення моделі невідомості

наслідків реалізації інновацій
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залежність між наведеними на рис. 1 видами джерел
виникнення ризиків в управлінні трансферним потенці-
алом. Економетричну модель запишемо так:
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 де � ��� �  — відповідно фактичні та розрахункові зна-
чення за моделлю невідомості наслідків реалізації інно-
вацій; Х

1
 — бальна оцінка діяльності суб'єктів трансфер-

них відносин як джерела виникнення ризиків; Х
2
 — баль-

на оцінка форс-мажорних обставини як джерела виник-
нення ризиків; u — залишки; 
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 — оцінки пара-
метрів моделі.

У табл. 1 наведено вихідні дані для обчислення мо-
делі невідомості наслідків реалізації інновацій.

Оператор оцінювання параметрів моделі 1МНК має
вигляд:
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де �� �— матриця, транспонована до матриці X.
С. Наконечний, Т.Терещенко і Т.Романюк стверджу-

ють, що матриця X, крім двох векторів незалежних
змінних, містить вектор одиниць. Він дописується в цій
матриці ліворуч тоді, коли економетрична модель має
вільний член. Не дописуючи вектора одиниць, вільний
член можна обчислити, скориставшись рівністю [16]:
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Згідно з оператором оцінювання знайде-
мо:
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Отже, економетрична модель має вигляд:
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Знайдені методом 1МНК оцінки параметрів такі:
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 тобто, коли за всіх
однакових умов незалежна змінна Х

1
 збільшується на

одиницю, то залежна змінна 

� ��

збільшується на 0,003854
одиниці. Якщо за інших незмінних умов незалежна
змінна Х

2
 збільшується на одиницю, то залежна змінна

� ��  збільшується на 2,635838.
Ідентифіковані джерела виникнення ризиків в уп-

равлінні трансферним потенціалом доцільно розгляда-
ти також у розрізі загроз. Як відомо, загроза — це мож-
ливість або неминучість виникнення чогось небезпечно-
го, прикрого, тяжкого для кого-, чого-небудь [7, c. 293].
Узагальнення різних видів форм прояву загроз, пов'я-
заних із реалізацією трансферного потенціалу, дозво-
лило їх згрупувати (рис. 2).

Для встановлення відповідності ідентифікованих
видів загроз джерелам виникнення ризиків в управлінні
трансферним потенціалом, тобто зв'язків між ними про-
тягом 2009 р. нами було проведене експертне опитуван-
ня в середовищі керівників машинобудівних підпри-
ємств. За результатами обробки експертних даних було
обчислено лінійні коефіцієнти кореляції. Вихідні дані
для обчислення цих коефіцієнтів наведено у табл. 2.

Лінійний коефіцієнт кореляції обчислюють за фор-
мулою [13, с. 88—89]:
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де х — факторна ознака; у — результативна озна-
ка; n — кількість досліджуваних підприємств.
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Результати обробки даних для обчислення лінійних
коефіцієнтів кореляції на основі використання вищена-
веденої формули представлені у табл. 3. Виконавши об-
числення, нами отримано дев'ять значень лінійних ко-
ефіцієнтів кореляції r

1
=0,06309; r

2
=0,124399;

r
3
=0,940678; r

4
=0,974027; r

5
=0,991306; r

6
=0,956897;

r
7
=0,974027; r

8
=0,991305 і r

9
=0,956898.

Як бачимо, більшість з обчислених коефіцієнтів вка-
зують на тісний зв'язок між досліджуваними джерелами

�
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виникнення ризиків в управлінні
трансферним потенціалом і видами
загроз, якими характеризуються ри-
зики, що виникають в управлінні
трансферним потенціалом.

Окрім ідентифікування джерел
виникнення ризиків в управлінні
трансферним потенціалом, а також
видів загроз, актуальним завдан-
ням є також оцінювання ризиків.
Вивчення літературних джерел [5;
6; 10; 11; 17] і позицій керівників
досліджуваних машинобудівних
підприємств дозволило виявити, що
необхідність виконання цього зав-
дання викликана: потребою забез-
печення можливості обрання варі-
антів рішень щодо раціонального
використання трансферного потен-
ціалу, які характеризуються рівнем
ризику, нижчим за альтернативні
варіанти рішень; необхідністю вста-
новлення доцільності реалізації за-
ходів, націлених на зниження ризи-
ковості реалізації трансферного
потенціалу; необхідністю отриман-
ня даних для обгрунтування цін на
інноваційну продукцію (рис. 3). Як правило, методи оці-
нювання ризиків поділяють на кількісні та якісні. Якіс-
не оцінювання зводиться до ідентифікування за умов
невизначеності сподіваних позитивних результатів від
реалізації рішень на засадах врахування об'єктивних і
суб'єктивних факторів, що зумовлюють ризик. У свою
чергу, кількісне оцінювання дозволяє надати ризику
числове значення. Серед методів кількісного оцінюван-
ня ризиків виділяють загальні й спеціальні. До загаль-
них методів належить метод визначення ризику в абсо-
лютному або відносному вираженні. Серед спеціальних
методів, як правило, виділяють метод оцінювання ри-
зику на основі аналізування фінансової стійкості
підприємства (ФСП), доцільності витрат, ефективності
нововведень, систематичного ризику, точки беззбитко-
вості.

Поширеними є також метод оцінювання ризику за
допомогою дерева рішень, метод комплексного оціню-
вання ризику, метод аналогій тощо. Кожен із цих ме-
тодів має певні "за" і "проти". Так, при оцінюванні ризи-
ку в абсолютному вираженні мірою ризику є ймовірність
збитків або недоотримання прибутків чи доходу. Незва-
жаючи на те, що розробники цього методу передбачи-
ли градацію зон ризику, все ж таки цей спосіб має об-
межену сферу застосування. Передусім це пов'язано з
тим, що інвестор, використовуючи цей метод, зможе
коректно порівнювати ризиковість різних проектів лише
в тому випадку, якщо вони є однаковими за обсягом
інвестицій і вартістю майна потенційних реципієнтів.
Цього недоліку позбавлене обчислення ризику у віднос-
ному вираженні, а саме коефіцієнт варіації. Його, як
правило, розглядають як кількість одиниць середньо-
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Таблиця 2. Вихідні дані для обчислення лінійних коефіцієнтів

кореляції

Примітки: х
1
 — бальна оцінка невідомості наслідків реалізації інновацій як джере-

ла виникнення ризиків; х
2
 — бальна оцінка діяльності суб'єктів трансферних відносин

як джерела виникнення ризиків; х
3
 — бальна оцінка форс-мажорних обставини як дже-

рела виникнення ризиків; у
1
 — бальна оцінка загроз втрати очікуваних вигод під час

реалізації трансферного потенціалу; у
2
 — бальна оцінка загроз втрати інноваційних ре-

сурсів під час реалізації трансферного потенціалу; у
3
 — бальна оцінка загроз нездат-

ності машинобудівного підприємства виконати зобов'язання під час реалізації трансфер-
ного потенціалу; ПНП — порядкові номери підприємств. Порядкові номери підприємств
такі самі, як у табл. 1.
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Таблиця 3. Результати обробки даних для обчислення лінійних коефіцієнтів кореляції
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квадратичного відхилення, що припадає на одиницю ма-
тематичного очікування. Н. Машина слушно зазначає:
"коефіцієнт варіації як безрозмірна величина дає мож-
ливість порівнювати результати двох проектів у абсо-
лютному вираженні непорівнянних …" [15, с. 63].

Щодо спеціальних методів оцінювання ризиків, то
практично всі вони мають вузьке коло застосування. Це
пов'язано із специфікою об'єктів, ризик яких оцінюєть-
ся. Ця обставина часто вимагає використання аналіти-
ком спеціальної інформації, що зумовлює обрання кон-
кретного методу. Так, оцінювання ризику на основі ана-
лізу ФСП вимагає обчислення та інтегрування абсолют-
них і відносних фінансових показників. Їхні значення
вказують на ризик неплатоспроможності підприємства
або ризик його неприбутковості. Для обчислення цих
ризиків використовуються дані фінансової звітності
машинобудівних підприємств. У свою чергу, якщо ана-
літик має намір ідентифікувати ризики, вихідні дані про
які неформалізовані у жодних звітах, то це може вима-
гати вибору таких методів оцінки ризиків, що дозволять
акумулювати описову інформацію, а пізніше надавати
їй числового виразу. До таких методів належать мето-
ди експертних оцінок, метод аналогій (евристичні ме-
тоди). Інколи ці методи є безальтернативними для от-
римання необхідних даних, проте вони не позбавлені
недоліків, зокрема, досі не вироблено обгрунтованого
підходу до встановлення критеріїв із підбору експертів.
Це ж стосується і обгрунтування обсягу вибірки при
формуванні робочої експертної групи.

Одним із поширених спеціальних способів оцінюван-
ня ризиків є метод аналізу доцільності витрат. Фахівці
стверджують, що перевага цього методу полягає в тому,
що, володіючи інформацією про статті витрат із макси-
мальним ризиком, можна знайти шляхи його зниження.
У свою чергу, вони визнають, що у відповідності до цьо-
го методу ризик приймається як цілісна величина і не
дораховуються джерела ризику [15]. Тобто результати
обчислення є недостатньо інформативними для прий-
няття рішень щодо зниження або ліквідації ризику.

Для оцінювання ризиковості програм інноваційно-
го розвитку використовують також показники рента-
бельності, зокрема коефіцієнт ефективності нововве-
день. При його обчисленні беруться до уваги такі фак-
тори, як: щорічний обсяг продажу і ціна інноваційного
продукту, тривалість життєвого циклу інноваційної про-
дукції, ймовірність технічного і комерційного успіхів, а

також обсяг витрат на створення інновац-
ійного продукту. З одного боку, справді,
успіх будь-якої інноваційної програми за-
лежить від обсягу реалізації інноваційної
продукції і тривалості періоду, доки ціна
на цю продукцію може бути максимально
високою; проте, з іншого боку, обсяг от-
риманого виторгу не вказує на величину
прибутку, який припадає на одиницю вит-
рат. Враховуючи це, формування виснов-
ку про рівень ризиковості програм інно-
ваційного розвитку на засадах викорис-
тання цього методу є некоректним. Недо-
ліки цього способу частково усуває метод
оцінювання ризику на основі аналізуван-
ня точки беззбитковості. Його сутність по-

лягає у тому, що інвестор прораховує обсяг готової про-
дукції, реалізація якої забезпечує окупність коштів,
вкладених у програму інноваційного розвитку. Обчис-
лена величина є граничним (мінімальним) обсягом ви-
робництва і реалізації готової продукції. Враховуючи це,
ризиковість програми аналізується лише протягом тер-
міну виробництва і реалізації цього обсягу. Проте, тут
наперед відомо, що граничний обсяг продукції не за-
безпечує підприємству прибутку, що вказує на не-
здатність підприємства залучати і погашати банківські
кредити протягом вказаного періоду. Враховуючи це,
аналізування точки беззбитковості під час оцінювання
ризиків доцільно розглядати лише фрагментом більш
глибокого і всестороннього дослідження.

Проведені дослідження дозволяють стверджувати,
що для оцінювання ризиковості реалізації трансферно-
го потенціалу під час виконання програм інноваційного
розвитку доцільним є коригування і комбінування про-
аналізованих методів. Як бачимо з рис. 4, ризик запро-
поновано ідентифікувати на засадах встановлення зон
окупності й прибутковості реалізації інноваційного по-
тенціалу, в тому числі трансферного. Ці зони розділені
точкою беззбитковості, яка вказує на граничний обсяг
виробництва і реалізації інноваційної продукції. З пред-
ставленої моделі видно, що точка беззбитковості може
змінювати своє розташування в залежності від обсягу
(Р) і ціни інноваційної продукції (С). Своєю чергою, об-
сяг витрат на реалізацію програм інноваційного розвит-
ку (V) є величиною незмінною. Слід визнати, що це твер-
дження досить умовне, оскільки збільшення обсягу ре-
алізації збільшує змінні витрати, проте ми обумовлює-
мо, що величина V включає весь обсяг витрат, який по-
в'язаний із реалізацією програми інноваційного розвит-
ку, у відповідності до складеного кошторису витрат за
програмою. Встановлення місця розташування точки
беззбитковості доцільно здійснювати із врахуванням
коефіцієнтів варіації обсягу збуту інноваційної продукції
(�

�
�� ), а також коефіцієнтів варіації рівня цін на іннова-

ційну продукцію (

�
�

��

), що визначають у розрізі фаз жит-
тєвого циклу інноваційної продукції машинобудівного
підприємства. Для встановлення значення коефіцієнтів
варіації доцільно використовувати метод експертних
оцінок, оскільки інші джерела інформації, наймовірні-
ше, тут будуть недоступні.

Визначивши зону окупності витрат, тобто обсяг ви-
торгу, за якого 

� �� �

, автоматично ідентифіковується

Рис. 3. Аргументи, які вказують на необхідність

оцінювання ризиків, що виникають під час управління

трансферним потенціалом
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зона прибутковості викорис-
тання інноваційного, зокрема
трансферного потенціалу під-
час реалізації програм ІРМП.
Ризик, пов'язаний із перебу-
ванням програми ІРМП у цій
зоні, у відповідності до запро-
понованої нами класифікації, є
загрозою втрати очікуваних ви-
год або загрозою нездатності
організації виконати зобов'я-
зання. З огляду на це, як видно
з рис. 4, в чисельник формули
введено витрати на реалізацію
програми ІРМП, що перетво-
рює коефіцієнт окупності вит-
рат на коефіцієнт рентабель-
ності використання інновацій-
ного потенціалу. Значення цьо-
го коефіцієнта має бути якнай-
більшим. Його обчислення, як і
коефіцієнта окупності, необхі-
дно розраховувати із врахуван-
ням  і , що визначають-
ся у розрізі фаз життєвого цик-
лу інноваційної продукції ма-
шинобудівного підприємства.

Таким чином, чим макси-
мальнішими є обсяг збуту і ціна
інноваційної продукції, тим
швидшим є перехід програми
ІРМП із зони окупності у зону
прибутковості. Максимальність
значень цих факторів у кожній
із зон визначають оптималь-
ність ризику реалізації транс-
ферного потенціалу під час ви-
конання програм ІРМП.

ВИСНОВКИ:

— трансферний потенціал
є здатністю підприємства залу-
чати ресурси для інноваційно-
го розвитку, а також здатністю
здійснювати передачу ресурсів
та інноваційної продукції спо-
живачам і бізнес-партнерам;

— джерелами виникнення ризиків під час форму-
вання і реалізації трансферного потенціалу є невідомість
наслідків реалізації інновацій, діяльність суб'єктів транс-
ферних відносин і форс-мажорні обставини;

— під час управління трансферним потенціалом ма-
шинобудівних підприємств виникають загрози втрати
очікуваних вигод, інноваційних ресурсів, а також нездат-
ності виконати зобов'язання;

— до аргументів на користь необхідності оцінюван-
ня ризиків, що виникають під час управління трансфер-
ним потенціалом, належать: забезпечення можливості
обрання варіантів рішень щодо використання трансфер-
ного потенціалу, які характеризуються рівнем ризику,
нижчим за альтернативні варіанти рішень; необхідність
встановлення доцільності реалізації заходів, націлених

на зниження ризиковості реалізації трансферного по-
тенціалу; отримання даних для обгрунтування цін на
інноваційну продукцію.

Подальші дослідження доцільно проводити у на-
прямі параметризації запропонованої моделі ідентифі-
кування ризику реалізації трансферного потенціалу під
час виконання програм ІРМП, зокрема необхідно впро-
вадити диференціювання у застосування моделі під-
приємствами в залежності від їхніх місця та функцій в
інноваційних виробничо-господарських структурах.
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