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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РИЗИК І ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕСУРСУ 
 
Процес створення високотехнологічних зразків озброєння та військової техніки наражається на ризи-

ки різної природи, одним з яких є технологічний ризик. У статті за допомогою математичних розрахунків 
оцінюються можливі впливи технологічного ризику на ефективність використання фінансового ресурсу, 
який виділяється для створення озброєння та військової техніки. 
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Під час розробки, виробництва та ремонту про-

дукції оборонного призначення має місце так званий 
технологічний ризик. Найбільш технологічному 
ризику наражаються дослідно-конструкторські ро-
боти тому, що при їх виконанні вирішується безліч 
як наукових й інженерних завдань (при розробці 
документації), так і виробничих завдань (при виго-
товленні дослідних зразків), що носять, як правило, 
унікальний характер. 

Крім того, необхідно зауважити, що розробка і 
виробництво продукції оборонного призначення 
можуть бути пов’язані зі створенням високотехно-
логічних зразків озброєння та військової техніки 
(далі – ОВТ) нового покоління та модернізацією 
існуючих, які мають різний рівень технічного удо-
сконалення, що безпосередньо пов’язане з рівнем 
технологічного ризику.  

Технологічний ризик характеризується ймовір-
нісною, часовою та вартісною мірою. 

Під імовірнісною мірою технологічного ризику 
будемо розуміти ймовірність того, що фактична 
тривалість виконання заходу перевищить планову 
(прогнозну). 

Під часовою мірою технологічного ризику бу-
демо розуміти величину, на яку може збільшитись 
тривалість реалізації заходу відносно її планового 
(прогнозного) значення. 

Під вартісною мірою технологічного ризику 
будемо розуміти величину, на яку може збільшитись 
вартість реалізації заходу відносно її планового 
(прогнозного) значення. 

Для оцінки ймовірнісної, часової та вартісної 
мір технологічного ризику можуть бути використані 
два підходи. Перший підхід заснований на побудові 
функції розподілення відносного відхилення трива-

лості реалізації заходу від його планового (прогноз-
ного) значення, а другий – на обліку складності реа-
лізації заходу, яка характеризується варіантом ство-
рення високотехнологічного зразку ОВТ. Розгляне-
мо зміст кожного з вказаних підходів. 

При оцінці ймовірнісної міри технологічного 
ризику врахована особливість формування тривало-
сті виконання контракту, що полягає в необхідності 
послідовного виконання робіт, тривалість яких рег-
ламентована технологією створення ОВТ та вимо-
гами до його якості. Скорочення тривалості робіт є 
досить проблематичним та можливе лише на незна-
чну величину. Тому більш імовірним є перевищення 
планових (прогнозних) термінів виконання робіт, 
пов’язаних із вирішенням складних науково-
технічних та виробничо-технологічних завдань. 

У зв’язку з тим, що виконання програм розвитку 
ОВТ та державного оборонного замовлення (далі –
ДОЗ) пов’язане з виконанням великої кількості за-
ходів, пропонується універсальний методичний під-
хід до оцінки ймовірнісної та часової мір технологі-
чного ризику, що заснований на формуванні закону 
розподілення відносного відхилення фактичної три-
валості заходу від її математичного очікування. В 
якості оцінки їх можливої розбіжності використову-
ється значення, що отримане із застосуванням мате-
матичної моделі чи експертним способом. 

Для побудови закону розподілення у таблично-
му вигляді виконуються наступні кроки. 

Крок 1. На підставі аналізу статистичних даних 
по виконаним аналогічним (типовим) заходам ви-
значаються фактичні відносні відхилення від мате-
матичного очікування тривалості виконання заходів, 
як у бік скорочення, так і збільшення [1]. Для цього 
використовується формула: 
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де ФіТ  та ПiТ  – фактична та планова (прогнозна) 
тривалість виконання і-го заходу відповідно. 

Для визначення і  можуть використовуватися 
статистичні дані, по-перше, що відносяться до робіт 
в одній предметній області, наприклад, авіаційній, 
ракетно-артилерійській тощо; по-друге, збільшення 
тривалості повинне бути пов’язане з дефіцитом фі-
нансових ресурсів у виконавців замовлення. 

Крок 2. Визначаються частоти потрапляння 
значень і  в окремі інтервали діапазону зміни від-

носного відхилення ),( 21
тахтах  , де 1

тах  – макси-
мальне за абсолютною величиною відносне відхи-
лення від математичного очікування у бік зменшен-
ня тривалості заходу; 2

тах  – максимальне за абсо-
лютною величиною відносне відхилення від мате-
матичного очікування у бік збільшення тривалості 
заходу. 

Крок 3. На підставі результатів, отриманих на 
перших двох кроках, будується функція розподілен-
ня відносного відхилення тривалості заходу від ма-
тематичного відхилення. 

У таблиці 1 наведено приклад табличного за-
вдання функції розподілу F(  ) відносного відхи-

лення, у якому 3,01 тах  та .4,02 тах  
Функція розподілення, що задана у таблиці 1 

відображає той факт, що ймовірність настання нега-
тивної події, яка пов’язана з перевищенням плано-
вого (прогнозного) терміну виконання заходу, приб-
лизно у два рази вище, ніж події, пов’язані з його 
скороченням. 
 

Таблиця 1 
Таблична формула закону розподілення відносного 
відхилення тривалості заходу від її математичного 

очікування 

і  -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 
F( і )  0,001 0,05 0,1 0,2 0,5 0,8 0,9 1,0 
 

Слід відмітити, що закон розподілення віднос-
них відхилень тривалості реалізації заходів зале-
жить від періоду упередження планування (прогно-
зування) тому, що точність визначення часових по-
казників заходів, яка здійснюється в інтересах роз-
робки середньострокових програм розвитку ОВТ та 
ДОЗ вище, ніж при розробці довгострокових про-
грам розвитку ОВТ. 

У зв’язку з цим, якщо закон розподілення від-
носних відхилень тривалості реалізації заходу, що 
заданий таблицею 1, належить до довгострокового 
прогнозування, то для середньострокового та корот-
кострокового прогнозування закони розподілення 

відносних відхилень можуть бути задані таблиця-
ми 2 і 3 відповідно. 

 
Таблиця 2 

Таблична формула закону розподілення відносного 
відхилення тривалості заходу від її математичного 

очікування під час середньострокового прогнозування 

і  -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 
F( і )  0,001  0,01 0,05 0,1 0,6 0,9 0,99 1,0 

 
Таблиця 3 

Таблична формула закону розподілення відносного 
відхилення тривалості заходу від її математичного 

очікування під час короткострокового прогнозування 

і  -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

F( і ) 0,0001  0,01 0,05 0,1 0,6 0,9 0,99 1,0 
 

Значення ймовірностей настання подій, 
пов’язаних з тими чи іншими значеннями відносних 
відхилень тривалості реалізації заходів, що приве-
дені у таблицях 1 – 3, отримані за результатами ана-
лізу фактичних даних, що характеризують трива-
лість реалізації замовлень. 

Числові значення, що приведені у таблиці 1 
можуть коригуватися виходячи зі специфіки заходу 
та думки експертів. 

Функція розподілення, що сформована в таб-
личному вигляді, використовується для розігруван-
ня можливих значень відносних відхилень тривало-
сті виконання заходу від його математичного очіку-
вання. 

Для цього, використовуючи значення функції 
розподілу (див. другий рядок табл. 1), формуються 
інтервали: (0; 0,001), (0,001; 0,05), (0,05; 0,1), 
(0,1; 0,2), (0,2; 0,5), (0,5; 0,8), (0,8; 0,95), (0,95; 1,0). 

Після цього зі спеціальної таблиці рівномірно 
розподілених спеціальних чисел беруться N випад-
кових чисел, наприклад 100. Виходячи з того, якому 
інтервалу належить взята зі спеціальної таблиці ви-
падкова величина, визначається відповідне їй зна-
чення відносного відхилення. Наприклад, якщо з 
таблиці випадкових чисел вибрано значення 0,04, то 
йому відповідає відносне відхилення -0,2 (відхилен-
ня у бік зменшення тривалості на 20%), а якщо виб-
ране значення 0,6, то – відносне відхилення 0,2 (від-
хилення у бік збільшення тривалості на 20%). 

Нехай описаним чином сформована сукупність 
відносних відхилень: 1 , 2 , …, N . При цьому i  
може бути як позитивною так і негативною. 

Значення і  використовуються для визначення 
можливих змін (скорочення чи збільшення) трива-
лості заходу за формулою: 

,


 ТТ іі  і = 1,2, …, N,                    (1) 
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де 

Т  – математичне очікування тривалості реаліза-

ції заходу, визначене з використанням математичної 
моделі чи експертним способом. 

На підставі знайдених за формулою (1) можли-
вих значень відхилень визначається середнє значен-
ня можливого відхилення тривалості реалізації за-
ходу: 

.1

1






N

i
iT

N
Т                             (2) 

Часова міра технологічного ризику визначаєть-
ся за формулою: 

,Пі ТТТТ 


                          (3) 
де ПТ  – планова (прогнозна) тривалість реалізації 
заходу. 

Необхідність використання для оцінки часової 
міри технологічного ризику формули (3), а не фор-
мули (2) зумовлена тим, що у загальному випадку 
планова (прогнозна) тривалість реалізації заходу 
може відрізнятися від тривалості, визначеної з вико-
ристанням математичної моделі. 

Якщо планова (прогнозна) тривалість реалізації 
заходу співпадає з розрахунковим значенням трива-
лості, яке визначено з використанням математичної 

моделі, тобто якщо виконується умова ПТТ 


, то з 

формули (3) випливає: .


 ТТ  
Окрім показника Т для оцінки часової міри 

технологічного ризику може використовуватися 
показник, який характеризує можливе максимальне 
збільшення (відносно планового (прогнозного) зна-
чення) тривалості реалізації заходу: 

,Потах ТТТТ 


                (4) 

}.{ iіо ТтахТ   

Імовірнісна міра технологічного ризику дорів-
нює ймовірності того, що фактична тривалість захо-

ду буде накрита інтервалом ,( ПТ )тахТТ 


. 
Для оцінки вказаної ймовірності формується 

велика кількість можливих значень тривалості реа-
лізації заходу. Елементи вказаної множини визна-
чаються за формулою: 

,іі ТТТ 


 
Після цього підраховується кількість елементів 

сформованої множини значень іТ , які потрапили в 

інтервал ,( ПТ )тахТТ 


. Нехай це дорівнює .oN  
Тоді ймовірнісна міра технологічного ризику визна-
чається за формулою: 

N
NР o

ТР  . 

Таким чином, під імовірнісною мірою техноло-
гічного ризику ТРР  будемо розуміти ймовірність 
того, що фактична тривалість реалізації заходу ФТ  
зі створення високотехнологічної продукції пере-
вищить планову (прогнозну) тривалість ПТ , тобто 

).( ПФТР TТРР   
В якості додаткового показника, який характе-

ризує технологічний ризик, може використовувати-
ся показник, що відображає відносну величину мо-
жливого середнього збільшення тривалості відносно 
планового (прогнозного) значення:  

П
ТР Т

Т


 
 . 

Якщо застосування методичного підходу, ви-
кладеного вище, до оцінки ймовірнісної та часової 
міри технологічного ризику не можливе, то для оці-
нки ймовірнісної міри технологічного ризику вико-
ристовується другий підхід, який заснований на об-
ліку варіантів створення зразка ОВТ нового поко-
ління та модернізації існуючого зразка ОВТ. 

Для ідентифікації варіанту створення зразка 
ОВТ нового покоління та його підсистем викорис-
товуються результати експертного опитування спе-
ціалістів у предметній області, що розглядається. 

Необхідно зауважити, що модернізація зразка 
ОВТ (підсистеми зразка) може виконуватися як 
шляхом виробництва модернізованого зразка, так і 
шляхом переобладнання зразка (підсистеми), що 
знаходиться в експлуатації (у складі зразка, що зна-
ходиться в експлуатації). В останньому випадку пе-
реобладнання може бути поєднане з капітальним 
ремонтом. 

У таблиці 4 наведені результати ранжування 
науково-технічного (виробничо-технологічного) 
ризику на два рівня, в залежності від виду заходів та 
варіанту створення високотехнологічного ОВТ для 
різних рівнів розвитку виробничо-технологічної 
бази організацій (підприємств), занятих розробкою 
та виробництвом (ремонтом) ОВТ. 

Перший рівень характеризується принциповою 
можливістю виконання заходів у заплановані термі-
ни з визначеною ймовірністю, а другий – неможли-
вістю. Виходячи з цього технологічний ризик пере-
вищення запланованого (прогнозного) терміну ви-
конання заходу для першого рівня відрізняється від 
одиниці )1( ТРP , а для другого – дорівнює одиниці 

)1( ТРP . 
Будемо вважати, що рівень розвитку науково-

технічної (виробничо-технологічної) бази організа-
ції (підприємства) є дуже високим, якщо він не пос-
тупається кращим закордонним аналогам; низьким, 
якщо він дозволяє здійснити тільки незначну модер-
нізацію існуючого зразка; середнім, якщо він займає 
опосередковане положення між незначним та висо-
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ким рівнем розвитку науково-технічної (виробничо-
технологічної) бази. 

Для заходу, виходячи з існуючого стану підп-
риємства та планів його розвитку, експертно визна-

чається оцінка рівня розвитку науково-технічної 
(виробничо-технологічної) бази у період реалізації 
заходу.  

Таблиця 4 
Ранжування технологічних ризиків у залежності від виду заходів та варіанту створення 

високотехнологічних зразків ОВТ 

Варіант розробки зразка продукції 
оборонного призначення 

Розробка Виробництво (ремонт) 
Рівні розвитку науково-технічної 
та виробничо-технологічної бази 

Рівні розвитку виробничо-
технологічної бази 

Д
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ви
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ки

й 

Ви
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Н
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“Революційний” варіант розробки ОВТ 
нового покоління 

1ТРР
 

1ТРР
 

1ТРР
 1ТРР

 1ТРР  

1ТРР
 1ТРР

 

“Еволюційний” варіант розробки ОВТ 
нового покоління 

1ТРР  

“Глибока” модернізація існуючого 
зразка ОВТ 

1ТРР  

“Середня” модернізація існуючого 
зразка ОВТ 

1ТРР  1ТРР
 

“Незначна” модернізація існуючого 
зразка ОВТ 

1ТРР  1ТРР  

На підставі цієї оцінки визначається технологі-
чний ризик нереалізації заходу виконавцем. 

Для цього експертним способом здійснюється 
оцінка наступних імовірнісних показників: 

- оптимістичної оцінки ймовірності настання 
несприятливої події, пов’язаної з імовірністю пере-
вищення запланованого терміну виконання заходу, в 
якості якої розглядається мінімальна ймовірність 
настання вказаної несприятливої події, ТРОР ; 

- песимістичної оцінки ймовірності настання 
несприятливої події, пов’язаної з імовірністю пере-
вищення запланованого терміну виконання заходу, в 

якості якої розглядається максимальна імовірність 
настання указаної несприятливої події, ТРПР . 

На підставі оптимістичної та песимістичної 
оцінок визначається ймовірнісна міра технологічно-
го ризику: 

.
2

ТРПТРО
ТР

РРР 
                      (5) 

У таблиці 5 наведено наближені значення ймо-
вірнісної міри технологічного ризику ТРР , які мо-
жуть уточнюватися. 

 
 

Таблиця 5 
Значення технологічних ризиків ТРР , визначених в залежності від виду заходів та варіанту створення ОВТ 

Варіант розробки зразку продукції 
оборонного призначення 

Розробка Виробництво (ремонт) 
Рівні розвитку науково-
технічної та виробничо-

технологічної бази 

Рівні розвитку виробничо-
технологічної бази 
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“Революційний” варіант розробки ОВТ 
нового покоління 0,30 0,40 

1,00 1,00 
0,05 

1,00 
1,00 

“Еволюційний” варіант розробки ОВТ нового по-
коління 0,30 

“Глибока” модернізація існуючого 
зразка ОВТ 0,20 

“Середня” модернізація існуючого 
зразка ОВТ 0,10 0,05 

“Незначна” модернізація існуючого 
зразка ОВТ 0,05 0,10 0,15 0,05 
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Для оцінки часової міри технологічного ризику 
може застосовуватися наступний методичний під-
хід. 

Затримка із завершенням виконання заходу 
(роботи) може бути викликана, по-перше, необхідні-
стю закупівлі, монтажу та освоєння нового облад-
нання та технологій; по-друге – підвищеними вимо-
гами до рівня кваліфікації спеціалістів, які задіяні на 
створенні високотехнологічної продукції; по-третє – 
проведенням додаткових випробувань високотехно-
логічної продукції, а також підсистем та елементів, 
що входять до неї. 

Експертним способом для кожного заходу ви-
значаються три часові параметри: оптимістична 

)( ТОТ , найбільш імовірна )( НВТ  та песимістич-
на )( ТПТ  оцінки можливого додаткового часу на 
завершення реалізації заходу. 

Слід зазначити, що песимістична оцінка 
можливого додаткового часу завжди більше нуля  

)0(  ТПТ , а оптимістична та найбільш імовірні 
оцінки можуть приймати позитивні, негативні та 
нульові значення в залежності від змісту заходу. 

На основі оцінок цих параметрів визначається 
очікуваний (середній) додатковий час, необхідний 
для завершення заходу, що є тимчасовою мірою тех-
нологічного ризику, та його середнє квадратичне від-
хилення. Для цього використовуються формули [2]: 

ТТ =
6

4 ТПТНВТО ТТТ  ,               (6) 

6
ТОТП

Т
ТТ 

 . 

На рисунку 1 приведені можливі види графіків 
щільності розподілення імовірного додаткового часу 
на реалізацію заходу та часових параметрів, що ви-
користовуються для оцінки часової міри ризику. 

Важливою позитивною стороною приведеної 
формули є те, що її можна застосовувати для розпо-
ділення будь-якого виду. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Під часовою мірою технологічного ризику, що 
зв’язаний зі створенням ОВТ, будемо розуміти очі-
куваний (середній) додатковий (понад заплановано-
го (прогнозного)) час виконання заходу, пов’язаний 
із необхідністю вирішення завдань науково-
технічного та виробничо-технологічного характеру. 

Для визначення вартості міри технологічного 
ризику можуть бути використані два підходи [3]. 

Перший підхід заснований на обліку, у загаль-
ному випадку, різного ступеня складності виконан-
ня окремих етапів заходу та різної питомої (що при-
ходиться на одиницю часу) вартості. Це у першу 

чергу стосується дослідно-конструкторських робіт, 
де виконання етапу, пов’язаного з розробкою робо-
чої конструкторської документації є, як правило, 
більш складною та вартісною роботою ніж виконан-
ня етапу з розробки ескізного проекту. 

Для обліку вказаних особливостей першочергово 
здійснюється розподіл загально можливого часу збі-
льшення тривалості виконання заходу по окремим 
етапам, кожен з яких характеризується отриманням 
визначеного проміжного результату розробки, напри-
клад, розробка ескізного проекту, виготовлення дослі-
дних зразків, проведення випробувань та ін. 

Додатковий 
час 

ТОТ
 

ТТНВ ТТ 
 

ТПТ
 

Додатковий 
час 

ТПТ
 

ТОТ
 

ТОТ
 

ТПТ
 

ТТ
 

ТТ
 

ТНВТ
 

ТНВТ
 

Рис. 1. Можливі види графіків щільності розподілення ймовірності додаткового часу на завершення заходу 
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Для цього можуть бути використані результати 
статистичної обробки раніше виконаних аналогіч-
них (типових) робіт, що супроводжуються збіль-
шенням загальної планової (прогнозної) тривалості 
заходу. 

Для визначення можливої тривалості збіль-
шення і-го етапу заходу використовується формула: 

ТТіТі ТТ   , 

 
і

Ті 1 , 

де Ті  – коефіцієнт, що характеризує “вклад” і-го 
етапу заходу у перевищення загальної запланованої 
(прогнозної) тривалості заходу. 

Значення коефіцієнту Ті  визначається за фо-
рмулою: 

А

Аі
Ті Т

Т



 , 

де АіТ  – перевищення тривалості виконання і-го 
етапу за результатами реалізації аналогічного (типо-
вого) заходу; АТ  – загальне збільшення тривалос-
ті виконання аналогічного (типового) заходу. 

Якщо є статистичні дані по деяким аналогіч-
ним (типовим) заходам, то підраховується середнє 
значення коефіцієнта Ті . Для цього використову-
ється формула: 




 
т

j
ТijТі т 1

1 , 

де m – загальна кількість аналогічних (типових) за-
ходів, що використовуються для оцінки коефіцієнту, 
який характеризує “вклад” і-го етапу заходу у пере-
вищення загальної запланованої (прогнозної) його 
тривалості; Тij – коефіцієнт, що характеризує 

“вклад”  і-го етапу j-го аналогічного (типового) за-
ходу у перевищення загальної запланованої (про-
гнозної) його тривалості. 

Якщо статистичні дані відсутні, то значення 
коефіцієнтів Тi  можуть бути визначені експерт-
ним способом. Для оцінки вартості міри ризику ви-
користовується формула: 




 
i i

pПCi
TiTpТ T

tC
TtС

)(
)( , 

де Ci  – коефіцієнт, що характеризує середню долю 
витрат на виконання і-го етапу заходу; іТ  – планова 
(прогнозна) тривалість виконання і-го етапу заходу. 

Значення коефіцієнта Сi  визначається на ос-
нові аналізу статистичних даних по завершеним 
заходам. 

У цьому випадку, коли для визначення вартості 
міри технологічного ризику з використанням викла-
деного вище методичного підходу необхідні вихідні 
дані відсутні, застосовується другий підхід. Він за-

снований на використанні по формулі (6) значення 
можливого середнього додаткового часу на завер-
шення заходу та питомих витрат, що приходяться на 
одиницю часу його виконання. Оцінка вартості міри 
технологічного ризику здійснюється за формулою: 

М

pП
TpТ T

tС
TtС

)(
)(  ,                  (7) 

де )( pП tС  – планова (прогнозна) вартість вико-

нання заходу в цінах розрахункового року pt ; МT  – 

планова (прогнозна) тривалість виконання заходу. 
Потім здійснюється розподілення додаткових 

фінансових ресурсів )( pТР tС по роках планового 

періоду. Для цього використовується формула: 
)()(),( ttCttС pTpТ  ,                  (8) 

де ),( ttС pТ  – обсяг додаткових фінансових ресур-

сів (у цінах розрахункового року pt ), що прихо-

дяться на t - й рік планового періоду; )(t  – доля 
фінансових ресурсів (у долях одиниці), що прихо-
дяться на  t - й рік планового періоду. 

Отримані значення ),( ttС pТР переводяться у 

поточні ціни за формулою: 
)(),()( ttdttCtС ppTpТ  ,                 (9) 

де )(tСТ  – додатковий обсяг фінансування заходу 
у поточних цінах; ),( ttd p  – індекс цін на проміжку 

часу [ tt p , ], tt p  . 

Значення ),( ttd p  визначається наступним чи-

ном: 







t

t
p

р

dttd
1 100

)(),( ,                    (10) 

де )(d  – індекс цін на  -му році, %. 
Для відшукування середнього квадратичного 

відхилення )( pТ t  вартості заходу, обумовленого 

можливим збільшенням тривалості реалізації захо-
ду, наряду з множиною П  сформуємо множину 

Т , до складу якої входять фактичні витрати замо-
вника (приведені до розрахункового моменту часу 

)pt  на реалізацію завершених аналогічних (типо-

вих) заходів, вартість яких перевищила планову 
(прогнозну) внаслідок перевищення планової (про-
гнозної) тривалості заходу: 

),,(),,({ 222111 ТTtСТTtС ПpТПpТТ   …, 

)}.,( МПМpТМ ТTtС   

Використовуючи вартісні показники, що вхо-
дять до множин Т  та П , визначаються відносні 
відхилення фактичних значень вартості заходів від 
їх планових (прогнозних) значень: 
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)(
),()(

pПk

kПkpTkpПk
k tC

TTtCtC 
 ,           (11) 

де ),( kПkpTk TTtC   – фактична вартість k-го за-

ходу, що відповідає тривалості його виконання 

kПk TT  . 

Зі значень k , отриманих із застосуванням фо-
рмули (11), формується наступна сукупність зна-
чень: 

1 , 2 , …, k , …, М . 
Із неї розраховується максимальне за модулем 

значення: 
.maxmax k

k
  

Передбачаючи, що відносне відхилення факти-
чної вартості заходу від її планового (прогнозного) 
значення більш ніж на max надто малоймовірно 
(менше 0,01) та використовуючи правило трьох си-
гм [4], находимо середнє квадратичне відхилення 

)( pТ t : 

3
)()( max




ppТ tCt .                      (12) 

Якщо статистична інформація для формування 
множин Т  та П  відсутня, то значення max  ви-
значається експертним шляхом. 

Для наближеної оцінки середнього квадратич-
ного відхилення )( pТ t  використовуються насту-

пні значення max : 
0,5 – під час довгострокового прогнозування 

(період упередження початку заходу становить 4-
10 років); 

0,3 – під час середньострокового прогнозуван-
ня (період упередження початку заходу становить 2-
3 роки); 

0,2 – під час короткострокового прогнозування 
(період упередження початку заходу становить не 
більше 1 року). 

Під вартісною мірою технологічного ризику, 
пов’язаного зі створенням високотехнологічного 
ОВТ, будемо розуміти можливий додатковий (понад 
запланованого (прогнозного)) обсяг фінансування 
заходу, що викликаний перевищенням планової 
(прогнозної) тривалості виконання заходу. 

У якості індексу цін використовуються індекси 
цін на споживчу продукцію, якщо результатом ви-
конання заходу є науково-дослідна (дослідно-
конструкторська) робота та індекс на промислову 
продукцію (за відповідним напрямом економічної 
діяльності), якщо результатом виконання заходу є 
зразок високотехнологічної зброї. 

У якості додаткових показників, які характери-
зують технологічний ризик можуть бути використа-
ні відносні відхилення від планових (прогнозних) 
значень вартості та тривалості виконання заходу: 

М

Т
ПТ Т

ТТ 
 )( 100%,                      (13) 

)(
)(

)(
pП

pТ
ПТ tC

tС
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 100%.                 (14) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОГО РЕСУРСА 
И.В. Одноралов 

Процесс создания высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники подвергается риски различной 
природы, одним из которых является технологический риск. В статье с помощью математических расчетов оценива-
ются возможные воздействия технологического риска на эффективность использования финансового ресурса, кото-
рый выделяется для создания вооружения и военной техники. 
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TECHNOLOGICAL RISK AND ITS IMPACT ON EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES 
I.V. Odnoralov 

The process of creating high-tech armament and military equipment exposed to the risks of different nature, one of which is 
technological risk. The article by mathematical calculations evaluated the possible effects of technological risk on the effective-
ness of the financial resource that is allocated for the creation of weapons and military equipment. 
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