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У доповіді розглянуто проектні ризики, а також методи їх кількісної 

оцінки. Обґрунтовано вибір методу оцінки в залежності від специфіки ризику 

інноваційного проекту вищого навчального закладу. 
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На сьогоднішній день ризики є одним із головних факторів стримування 

інноваційно-проектної діяльності. Поняття «ризик» визначається як імовірність 

досягнення позитивного або негативного проектного результату в залежності 

від дій зовнішніх і внутрішніх факторів [1]. 

Найбільш повний перелік ризиків включає такі види (класифікація за 

сферою діяльності) [2]: промислові, інвестиційні, технічні, підприємницькі, 

фінансові, страхові, політичні. Будь-який інноваційний проект може містити 

ризики з даного переліку. Проблеми управління інноваційними ризиками 

досліджувалися багатьма вітчизняними вченими (Батенко Л.П., Попов В.Л., 

Денисенко Н.П., Дзюбіна А.В.), проте питання ризиків інноваційних проектів в 

умовах вищих навчальних закладів залишається відкритим. 

Серед типових ризиків, з якими стикаються інноваційні проекти ВНЗ, 

можна назвати такі: 

 ризик помилкового вибору інноваційного проекту (виникає, коли проект 

розробляється не під конкретного замовника, а є ініціативним на основі 

наукових доробок автора інновації); 

 ризик незабезпечення достатнім рівнем фінансування (неможливість 

залучення інвесторів або зменшення відрахувань коштів в бюджет проекту);  

 маркетингові ризики збуту і забезпечення ресурсами; 



 ризик посилення конкуренції (недобросовісна конкуренція, поява на 

ринку товарів-аналогів, здатних задовольнити потреби споживачів); 

 ризики, пов’язані із забезпеченням прав інтелектуальної власності 

(опротестування патентів, завчасне патентування). 

Найбільш складним і відповідальним етапом в управлінні ризиками 

проекту є їхня оцінка, оскільки від неї залежать подальші дії організації. В 

межах кількісного підходу до оцінки ризиків виділяють: статистичний метод; 

метод експертних оцінок (SWOT-аналіз, «Зірка ризиків», метод Дельфі); метод 

аналогій; метод ставки дисконту з поправкою на ризик; метод критичних 

значень; «Дерево рішень»; аналіз чутливості; аналіз сценаріїв та імітаційне 

моделювання [3]. 

Кожен із цих методів оцінки доцільно застосовувати в залежності від 

особливостей конкретного виду ризику. Так аналіз технічних ризиків потребує 

консолідації думок багатьох фахівців, тому їх доцільно оцінити методом 

експертних оцінок (метод Дельфі). Для оцінки інвестиційних і політичних 

ризиків можна використати таблиці SWOT-аналізу. За допомогою «Дерева 

рішень» доцільно оцінювати фінансові ризики і обрати найменш ризикований 

шлях. 

Таким чином, своєчасне виявлення ризиків інноваційного проекту та 

обґрунтований підхід до оцінки виявленого ризику дозволять досягти цілей 

проекту з урахуванням ресурсних обмежень. 
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