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оцінки». В подібних випадках оптимізація капітальних вкладень
можлива тільки по критерію необхідного рівня надійності захисту.
Який же необхідний рівень надійності захисту в подібних випадках,
адже певному рівню надійності відповідають певні капітальні і екс-
плуатаційні витрати. Розпорядник кредитів, виділяючи певні, обме-
жені кошти на захист, бажає він того чи ні, оцінює життя людей у
тих же економічних одиницях, в яких оцінюється їх захищеність —
в грошових одиницях. Як до цього відноситься, і як вирішувати
проблему оцінки вартості людського життя, — автор припускає
отримати в процесі спеціальних досліджень.
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МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ РЕГІОНУ

АНОТАЦІЯ. У статті запропоновано методику дослідження та ва-
ріант підходу до моделювання ризиків експортно-імпортних опе-
рацій регіону, розглянуто системні показники ступеня ризику.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: Експортно-імпортні операції, моделювання ри-
зиків, нормальний закон розподілу, емпірична шкала ризику.

АННОТАЦИЯ. В статье предложена методика исследования и ва-
риант подхода к моделированию рисков экспортно-импортных
операций региона, рассмотрены системные показатели степени
риска.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экспортно-импортные операции, моделиро-
вание рисков, нормальный закон распределения, эмпирическая
шкала риска.

ANNOTATION. In the article research methodology and variant of
going are offered near the design of risks of export-import operations
of region, the system indexes of risk degree are considered .
KEY WORDS: the Export-import operations, designs of risks, normal
law of distribution, empiric scale of risk.

Оцінка рівня економічного ризику експортно-імпортних опе-
рацій регіону є одним з найважливіших етапів ризикології у зов-
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нішньоекономічній діяльності. Питанням ризикології присвячені
праці українських та зарубіжних вчених: Альгіна А. П., Балаба-
нова І. Т, Бланка І. А, Вейл П., Верченка П. І., Вітлінського В. В.,
Гафта М. Г., Дюбуа Д., Кардаша В. А., Кернса К., Кофмана Л.,
Льюіса Р. Д., Портера М., Поспєлова Г. С., Рогова М. А., Роу-
за П., Саати Т, Прада А., Фішберна П., Хакена Г., Холта Р. Н.,
Юдіна Д. Б., Ястремського О. І. та ін. Визначення ризику, як еко-
номічної категорії, пропонується в [1]: відображення особливості
сприйняття заінтересованими суб’єктами економічних відносин
об’єктивно існуючих невизначеності та конфліктності, іманент-
них процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень,
оцінювання, що обтяжені можливими загрозами і невикориста-
ними можливостями. З погляду міжнародної торгівлі, ризик екс-
портно-імпортних операцій — небезпека втрат з вини іншої сто-
рони або через зміну політичної, економічної чи іншої ситуації в
країні партнера [2]. Відомо, що можливих втрат у зовнішньоеко-
номічній діяльності може зазнати будь-хто з її учасників — екс-
портер, імпортер або обслуговуючий банк. Тому дуже важливо
знати всі типи ризиків, які виникають у процесі міжнародного
товарообміну, а також заходи, що дають змогу ці ризики мінімі-
зувати або усувати зовсім.

В загальному випадку під оцінкою ризику розуміється систе-
матичний процес виявлення чинників і видів ризику та їх кількіс-
на оцінка, тобто методологія аналізу ризиків поєднує якісний і
кількісний підходи [3]. Якісний аналіз ризику (виявлення ризику,
визначення потенційних зон ризику, прогнозування негативних
наслідків) дає можливість на початковому етапі наочно оцінити
ступінь ризикованості по кількісному складу ризиків. На рис. 1
представлено схему дослідження ризику експортно-імпортних
операцій регіону.

На етапі кількісного аналізу ризику обчислюються числові
значення величин окремих ризиків і ризику об’єкту в цілому. Та-
кож виявляється можливий збиток і дається вартісна оцінка від
прояву ризику і, нарешті, завершуючою стадією кількісної оцінки
є вироблення системи антиризикових заходів і розрахунок їх вар-
тісного еквівалента. Найбільш поширеними методами кількісно-
го аналізу ризику є статистичні, аналітичні, метод експертних
оцінок, метод аналогів [3].

Розглянемо системні показники ступеня ризику [4]:
1) допустимий ризик — це ризик рішення, в результаті нездій-

снення якого експортеру (імпортеру) загрожує втрата прибутку; в
межах цієї зони підприємницька діяльність зберігає свою еконо-
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мічну доцільність, тобто втрати мають місце, але вони не пере-
вищують розмір очікуваного прибутку.

Визначення показників ефективності

Виявлення чинників ризику

Аналіз чинників ризику

Оцінка видів ризику
з фінансових позицій

для експортно-імпортних
операцій регіону

Розробка набору фінансових показників
для кількісної оцінки міри ризику

Встановлення допустимого ступеня ризику

Управління ризиком

Розробка заходів
та методів мінімізації ризиків зниження ступеня ризику

Моделювання ризиків експортно-імпортних операцій регіону

Рис. 1. Логічно-структурна схема дослідження ризику
експортно-імпортних операцій регіону

Показник допустимого ризику ( ) ( )дрдр xxPxW ≥=  — імовірність
того, що збитки виявляться більшими, ніж їх граничний допус-
тимий рівень [5];

2) критичний ризик — це ризик, при якому експортер (імпор-
тер) попадає в зону критичного ризику, що характеризуєтся не-
безпечністю втрат усіх коштів, що були вкладені експортером
(імпортером) в проект. Показник критичного ризику
( ) ( )кркр xxPxW ≥=  — імовірність того, що збитки виявляться біль-

шими, ніж їх граничний критичний рівень [5];
3) катастрофічний ризик — ризик, при якому виникає непла-

тіжоспроможність експортера (імпортера); втрати можуть дося-
гати величини, рівної майновому стану експортера (імпортера).
Показник катастрофічного ризику ( ) ( )кткт xxPxW ≥=  — імовір-
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ність того, що збитки виявляться більшими, ніж граничний ката-
строфічний рівень [5].

Після встановлення цих показників на підставі системи раціо-
нальних гіпотез встановлюються їх критерії, що дозволяють
встановити умови прийнятності ризику (область прогнозованої
ймовірності не повинна виходити за межі критеріальної області).

На рис. 2 зображено криву ймовірностей певного рівня збитків.
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Рис. 2. Крива ймовірностей певного рівня збитків

хa
х
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- область допустимого ризику, (0, )х хх a σ∈ +

- область критичного ризику, ( , 2 )х х х хх a aσ σ∈ + +

- область катастрофічного ризику, ( 2 , 3 )х х х хх a aσ σ∈ + +

Рис. 3. Області ризику зовнішньоторговельних операцій регіону
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Області ризику зовнішньоторговельних операцій регіону (екс-
порт Е(x) або імпорт І(x)) зображено на рис. 3, використовуючи
правило трьох сігм [5].

Вважається, що закон розподілу експорту (імпорту) являється
нормальним. Диференціальна функція нормального розподілу
має вигляд [5, с. 195]:

( )

( )
( )τσ

−
−

⋅
πτσ

=
22

2
1)( x

xax

x

exf ,

де ( )τσx  — середнє квадратичне відхилення експорту (імпорту)
за період τ , ra  — математичне сподівання експорту (імпорту) за
період τ , що визначається формулою:

∑
=

=
T

1

1
t

tx x
T

a ,

де Т — період виміру, Tt ,1=  — номер спостереження величини
tx  через рівномірні інтервали часу.
Середнє квадратичне відхилення експорту (імпорту) за період

Т визначається за формулою:
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Тоді середнє квадратичне відхилення за період τ :

( ) ( )
Trr
τ

⋅σ=τσ T .

За міру ризику приймається математичне сподівання відповід-
ної випадкової величини, а як ступінь ризику приймається серед-
ньоквадратичне відхилення, значення якого сприймається по різ-
ному залежно від розміру очікуваного результату. Тому викорис-
товується його відносна характеристика — коефіцієнт варіації.
Можна за міру ризику приймати модальне (медіанне) значення
випадкової величини, тоді використовується модальна (медіанна)
варіація та середньоквадратичне відхилення від модального (ме-
діанного) значення. Незалежно від того, яким методом отримані
оцінки ймовірностей, результати представляються емпіричною
шкалою ризику.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено особливості розвитку регіонів
України в контексті діяльності транснаціональних корпорацій, ви-
значено напрями можливої співпраці та шляхи інтенсифікації вза-
ємодії між ТНК та регіонами України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: регіони Україна, транснаціональні корпорації,
країни «ядра», сектори економіки регіонів, економічна безпека ре-
гіонів.

АННОТАЦИЯ. В статье освещены особенности развития регионов
Украины в контексте деятельности транснациональных корпора-
ций, определены направления возможного сотрудничества и пути
интенсификации взаимодействия между ТНК и регионами Украины.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: регионы Украины, транснациональные кор-
порации, страны «ядра», секторы экономики регионов, экономи-
ческая безопасность регионов.

ANNOTATION: The article highlights the peculiarities of the deve-
lopment of the regions of Ukraine in the context of the business
activity of the transnational corporations, the ways of the intensification
of cooperation of TNCs and regions of Ukraine are revealed.
KEY WORDS: regions of Ukraine, transnational corporations, count-
ries of the «nuclear», sectors of the economy of regions, economic
security of regions.
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