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Постановка проблеми. Підприємницька діяль-
ність характеризується не простими рішеннями, а 
обдуманими раціональними кроками, які підтвер-
джені додатковим аналізом зовнішнього та вну-
трішнього середовища. До такого аналізу належить 
вивчення економічних ризиків.

Управління ризиками – це основний базисний 
принцип сучасних методів митного контролю, який 
дає можливість оптимально використовувати ресурси 
міністерства, не  зменшуючи  ефективності  митного  
контролю,  звільняє  більшість  зовнішньоторгових опе-
раторів  від  надлишкового  бюрократичного  контролю 
[12]. Відчувається необхідність переходу від теоретич-
них досліджень управління ризиками до формування 
професійної діяльності, пов'язаних із підвищенням 
надійності, стабільності функціонування підприємств 
за досягнення ними бажаних результатів. Вітчизняна 
наукова та практична робота у вивченні ризиків під-
приємницької діяльності дещо відстає від сучасних 
тенденцій, що є за кордоном, хоча чимало підприємців 
намагаються працювати за аналогами іноземних колег.

Статистичне вивчення підприємницької діяль-
ності важливе для отримання загального відобра-
ження поточних даних на регіональному ринку та 
ринку країни загалом, що забезпечить обізнаність 
підприємців і, відповідно, допоможе приймати пра-
вильні та логічні управлінські рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні аспекти підприємницької діяльності роз-
криваються у працях відомих науковців. У тео-
рію ризику значний внесок зробили такі зарубіжні 
та вітчизняні вчені, як А. Альгін, який спробував 
пояснити об’єктивні причини виникнення ризиків, 
В. Буянов, В. Вітлінський, Л. Временко, П. Вер-

ченко, Л. Донець, що досліджували моделювання та 
управління економічним ризиком, В. Гранатуров, 
С. Ілляшенко, Т. Клебанова В. Лук’янова, Б. Койлі, 
В. Кочетков, A. Матвійчук, С. Наконечний, Б. Райз-
берг, Т. Райс, Л. Севідж, М. Терський, О. Устенко, 
М. Фрідмен, М. Хохлов, Г. Чернова, Й. Шумпетер, 
О. Ястремський, які зробили внесок у вивчення 
методів ризик-менеджменту в контексті управління 
ризиком, та ін. Вивченню проблем розвитку малого 
бізнесу присвячені дослідження З. Варналія, А. Хім-
ченка, Л. Дмитриченко, Ю. Ткаченка та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Бачимо, що й досі є певні терміно-
логічні розбіжності в трактуванні сутності еконо-
мічного ризику, недостатньо досліджені методичні 
підходи до визначення впливу економічного ризику 
на інвестиційний клімат, поза увагою залишилися 
практичні аспекти управління економічним ризиком 
на мезо- та макрорівнях з урахуванням відповідної 
специфіки. Проаналізувавши наявні наукові праці, 
які стосуються аналізу, оцінки та врахування впливу 
економічних ризиків, ми робимо висновок, що існує 
потреба більш ретельно дослідити види економічного 
ризику з урахуванням сучасних економічних умов 
на мезо- та макрорівнях. Теоретична та практична 
важливість поставлених питань зумовлює актуаль-
ність обраної теми дослідження. 

Мета статті полягає у розгляді різноманітних 
методів оцінки ризику, з’ясуванні їх недоліків та 
переваг та визначенні найбільш прийнятного методу 
для застосування на мезо- та макрорівнях, апробації 
на реальних даних. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У дослі-
дженнях, що пов’язані з оцінкою ризиків, наяв-
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ний широкий вибір підходів як до самого поняття 
«ризик», так і до визначення методів їх кількісної 
оцінки. Щодо змістового поняття «ризику» можна 
виділити такі аспекти його трактування: 

– можливість відхилення від передбачуваної 
мети [7, c. 10; 15];

– ймовірність (загроза) втрати ресурсів, недоо-
тримання прибутків (доходів) або появи додаткових 
витрат [6, с. 7; 5; 9];

– діяльність, пов’язана з подоланням невизначе-
ності [1; 11; 17]; 

– стимул для отримання додаткового прибутку, 
специфічного підприємницького доходу [15].

У цій роботі ми, погоджуючись із Л. Донець, ува-
жатимемо, що підприємницький ризик – це ризик, 
що пов’язаний, насамперед, із вибором та ухвален-
ням управлінського рішення на різних рівнях струк-
тури управління. Він також включає ризик повної 
чи часткової втрати майна чи грошового внеску, у 
тому числі ризик банкрутства, характерний для рин-
кових відносин [6, с. 28].

Більшість учених, які вивчають питання оцінки 
економічних ризиків на мезо- і макрорівнях, ува-
жає, що кількісний аналіз ризиків є одним із важ-
ливих складників процесу підготовки раціональних 
рішень. Основою ж статистичного методу визначення 
меж ризику вважається теорія ймовірностей розпо-
ділу випадкових величин.

З урахуванням коливань імовірних результатів 
діяльності комерційних установ можна отримати 
статистичну оцінку ризику. На практиці застосову-
ють для характеристики ступеня мінливості серед-
ньоквадратичне відхилення.

Вітчизняні дослідники дають точне пояснення 
показника варіації. Економічний зміст середньоква-
дратичного відхилення з погляду теорії ризиків поля-
гає у тому, що воно виступає характеристикою кон-
кретного ризику, яка показує максимально можливе 
коливання величини від її середньоочікуваного зна-
чення. Це дає змогу використовувати середньоква-

дратичне відхилення як показник ступеня ризику з 
погляду ймовірності його реалізації. При цьому чим 
більше величина середньоквадратичного відхилення, 
тим ризикованим є певне управлінське рішення та, 
відповідно. більш ризикований шлях розвитку під-
приємства [1, с. 129].

Для аналізу стану та розвитку підприємницької 
діяльності у Львівській області нами оцінено основні 
показники діяльності суб’єктів господарювання та 
відповідних ризиків у розрізі категорій підприємств 
(малі, середні, великі) за даними Головного управ-
ління статистики у Львівській області.

Початково розраховано відносні показники оцінки 
економічного ризику для підприємств залежно від 
розміру підприємства на основі інформації про обсяг 
реалізації суб’єктів господарювання (табл. 1).

Із результатів розрахунків, представлених у 
табл. 1, можемо говорити, що найменший ризик 
характерний для середніх підприємств, найвищий – 
у малих та мікропідприємств. Відповідно до загаль-
ноприйнятої шкали для квадратичного коефіцієнта 
варіації, можна стверджувати, що ризики для вели-
ких та малих і мікропідприємств є помірними, а 
для середніх підприємств – низькими (рис. 1). Пере-
вагою цього методу є простота математичних роз-
рахунків, а явний недолік – необхідність великої 
кількості вихідних даних, оскільки чим більший 
масив вихідних даних, тим точніший розрахунок, 
що могло вплинути на міру ризику у групі великих 
підприємств. Даний статистичний метод дає змогу 
отримати найповнішу кількісну інформацію про 
рівень ризику, але не передбачає аналізу джерел 
походження ризику, тобто ігноруються певні склад-
ники ризику.

Отримані міри ризиків ми хочемо підтвердити за 
допомогою коефіцієнтів локалізації та концентрації. 
Визначення цих показників дало змогу отримати 
додаткові відомості. Можна зазначити, що менше 
1% великих підприємств забезпечують реалізацію 
продукції на 33%, 4% середніх підприємств реалі-

Рис. 1. Значення квадратичного коефіцієнта варіації за показником обсягу 
реалізованої продукції підприємств у Львівській області

Джерело: побудовано на основі власних розрахунків

Таблиця 1
Відносні показники оцінки економічного ризику

Група/ 
Показники

Великі підприємства Середні підприємства Малі підприємства

Показники Висновок Показники Висновок Показники Висновок

М(х) 47293,58

ризик середній

65663,5

ризик низький

30686,14

ризик середнійσ 7316,97 6440,99 8656,21

Vσ 15,47 9,81 28,21

Джерело: обчислено на основі даних Головного управління статистики у Львівській області
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зовують продукцію на 41%, 95% малих та мікро-
підприємств реалізовують лише 26% продукції. Як 
результат, помітною є нерівномірність розподілу під-
приємств за розміром та обсягом реалізованої про-
дукції у Львівській області. Коефіцієнт концентрації 
підтверджує висновки про нерівномірність розподілу 
сукупності. Таким чином, простежується високий 
рівень концентрації реалізованої продукції, у тому 
числі через локалізацію у великих та середніх під-
приємствах.

Такі результати після аналізу даних підтверджу-
ють попередні висновки про те, що діяльність під-
приємств середніх та великих за розміром є най-
більш ефективною та менш ризиковою.

Для оцінки ризиків можна використовувати 
чимало методів. Актуальним уважається вивчення 
ймовірності настання тих чи інших явищ за допо-
могою моментів розподілу. Дослідження побудовано 
так, щоб можна було визначити рівень ризику під-
приємств Львівської області у розрізі видів економіч-
ної діяльності.

Автори підручника «Обґрунтування господар-
ських рішень і оцінювання ризиків» удало зазна-
чають, що у разі асиметричного розподілу певних 
показників ефективності аналіз лише середньоква-
дратичного відхилення як міри ризику може бути 
недостатнім, особливо коли ці значення співпадають 
для кількох альтернативних об’єктів (проектів). У 
цьому разі слід аналізувати як показник ризику таку 
числову характеристику випадкової величини, як 
коефіцієнт асиметрії. У ситуації, коли аналіз певних 
показників ефективності об’єктів (проекту) показує, 
що ці показники мають майже однакові значення 
математичного сподівання, приблизно рівні їхні 
середньоквадратичні відхилення (і навіть семіква-

дратичні відхилення), а також є рівними значення 
коефіцієнтів асиметрії, то для порівняння ризико-
вості цих проектів можна скористатися коефіцієнтом 
ексцесу [10].

У табл. 2 наведено дані про діяльність підпри-
ємств за показниками, які характеризують обсяг 
реалізованої продукції за п’ять суміжних років.

За результатами розрахунків для наочного уяв-
лення відповідні коефіцієнти зображено на рис. 2. 
Найбільш ризиковим видом економічної діяльності 
з чотирьох указаних можна вважати оптову та роз-
дрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів. Серед видів економічної діяльності з 
найменшим ризиком є сільське, лісове та рибне гос-
подарство та промисловість за асиметрією та ексце-
сом відповідно (рис. 2).

Як бачимо, значення найбільш ризикових видів 
економічної діяльності співпали за двома показни-
ками центральних моментів розподілу, а значення 
найменш ризикових дещо відрізняються, що в теорії 
економічних ризиків уважається можливим.

Оскільки в роботі використано моменти розпо-
ділу, для оцінювання узгодження емпіричного роз-
поділу з нормальним доцільно здійснити за методом 
Н.А. Плохінського. Відомо, що першим етапом ана-
лізу є обчислення показників моментів розподілу 
третього та четвертого порядків, другим – розраху-
нок середньоквадратичних похибок асиметрії та екс-
цесу, третій – оцінка міри істотності.

За даними суб’єктів господарювання у галузі сіль-
ського, лісового та рибного господарства, виявлено, 
що асиметрія правостороння середня та неістотна, 
підтвердженням цього є значення 0,720, що є мен-
шим за 3; ексцес істотний. Через те, що асиметрія 
неістотна, а ексцес істотний, не можна говорити про 

Таблиця 2
Показники обсягу реалізованої продукції та кількості суб’єктів господарювання для підприємств за 

видами економічної діяльності, млн. грн.

Роки

Сільське, лісове та рибне 
господарство Промисловість Будівництво

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів 
і мотоциклів

Обсяг 
реалізованої 

продукції 

Кількість 
суб'єктів, 
одиниць 

Обсяг 
реалізованої 

продукції 

Кількість 
суб'єктів, 
одиниць 

Обсяг 
реалізованої 

продукції 

Кількість 
суб'єктів, 
одиниць 

Обсяг 
реалізованої 

продукції 

Кількість 
суб'єктів, 
одиниць 

2011 3288,3 1137,0 43657,4 2649,0 4157,0 1629,0 54406,5 4768,0

2012 4424,1 1231,0 48892,6 2497,0 4325,8 1701,0 54086,5 4976,0

2013 4906,9 1332,0 50390,5 2855,0 3850,0 1791,0 52605,7 5295,0

2014 7177,0 1330,0 55930,0 2757,0 5172,3 1751,0 55486,5 5207,0

2015 9 166,40 1 332 72 703,10 2 730 6 935,10 1 768 59 986,10 5 138

Разом 28962,7 6362,0 271573,6 13488,0 24440,2 8640,0 276571,3 25384,0
Джерело: сформовано на основі даних Головного управління статистики у Львівській області
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Рис. 2. Порівняння показників моментів розподілу за період 2011–2015 рр.
Джерело: побудовано на основі даних Головного управління статистики у Львівській області
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нормальний закон розподілу. За інформацією про 
активність суб’єктів, що працюють у промисловості,  
асиметрія правостороння і значна, але неістотна; 
ексцес істотний. Щодо відповідності емпіричного 
розподілу нормальному закону розподілу, то емпі-
ричний розподіл не має характеру нормального за 
таких підсумків про істотність асиметрії та ексцесу. 
За даними сфери будівництва, асиметрія правосто-
роння і значна та неістотна; ексцес істотний. Відпо-
відність емпіричного розподілу закону нормальному 
не підтверджено, оскільки асиметрія неістотна, а 
ексцес виявлено істотним. У галузі оптової та роз-
дрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і 
мотоциклів дані представлені правосторонньою зна-
чною та істотною асиметрією та істотним ексцесом. 
Як результат, можемо стверджувати, що емпіричний 
розподіл не має характеру нормального.

Висновки. Підприємницька діяльність пов’язана 
з невизначеністю економічного середовища, що 
полягає у постійній зміні важливих економічних 
категорій, таких як попит і пропозиція на товари, 
засоби платежу, фактори виробництва, в обмеже-
ності знань щодо умов підприємницької діяльності 
тощо. Значні ризики притаманні підприємцям-
початківцям, які знаходяться на перших стадіях 
реалізації комерційних планів. Для початківців 
важливою є інформаціє не тільки про конкретне 
підприємство, а й у якому виді економічної діяль-
ності варто починати працювати та якого розміру 
підприємство створювати.

Після виконаних досліджень із використанням 
статистичних методів визначено, що серед даних 
про підприємницьку діяльність, які використано 
в аналізі, немає таких, що супроводжуються висо-
ким ризиком. Переважно для підприємств Львів-
щини характерні помірні ризики. Найбільш сприят-
ливим можна вважати середовище для розвитку у 
Львівській області середніх за розміром підприємств, 
оскільки ризики переважно визначено як низькі.

Також варто зазначити, що промисловість і сіль-
ське, лісове та рибне господарства – найменш ризи-
кові види економічної діяльності, які можуть прино-
сити стабільно високі прибутки у Львівській області. 
Промисловість стабільно зростатиме у разі збіль-
шення капітальних інвестицій, а для сільського гос-
подарства доречним буде вітчизняне фінансування.

Отже, у Львівській області сформовано достатньо 
сприятливе економічне середовище для підприємців. 
Такі важливі методи аналізу для  оцінки ризиків 
допоможуть у вирішенні важливих та суперечливих 
питань у бізнес-середовищі. 
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