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ОСОБЛИВОСТІ ЯКІСНОГО ТА КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-
ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ 

Обґрунтовано особливості якісного аналізу економічних ризиків, до яких віднесено фактори ризиків, визначення їх рівня, ідентифікація 
ризиків. Визначено особливості кількісного аналізу ризиків: вибір методів кількісної оцінки ризиків, оцінка ризикозахищеності 
підприємств і встановлення зон ризику. Встановлені на підставі аналізу показників кількісної оцінки ризиків зони і види ризиків для 
підприємств олійно-жирової галузі в подальших дослідженнях будуть використані при розробці заходів щодо зниження ризиків. 
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Обоснованы особенности качественного анализа экономических рисков, к которым отнесены факторы рисков, определение их уровня, 
идентификация рисков. Определены особенности количественного анализа рисков: выбор методов количественной оценки рисков, оценка 
рискозащищенности предприятий и установление зон риска. Установленные на основании анализа показателей количественной оценки 
рисков, зоны и виды рисков для предприятий масло-жировой отрасли в последующих исследованиях будут использованы при разработке 
мероприятий по снижению рисков. 

Ключевые слова: риск, факторы, идентификация, методы, вероятность появления, степень влияния, ранг, зона. 
 

Substantiated features of the analysis of oilseed enterprises' risks: identification ofeconomic's risks factors, determination of their levels, 
identification of risks. The external and internal factors of economic risks are identified with their division into subjective and objective types and 
subsequent their classification. Three levels of potential risks are identified. The first level of risks according to the sphere of manifestation covers 
external and internal risks, at the second level risks are divided according to the nature of the occurrence into objective and subjective risk groups. 
The third level make subgroups of risks. The types of risks areidentified by building a tree of external and internal subjective risks, a tree of external 
and internal objective risks The peculiarities of the quantitative risk analysis are determined: the choice of methods for quantitative assessment of 
risks, the assessment of enterprise riskiness and the identification of risk areas. The using of the statistical and expert method in risk analysis is 
justified. As statistical indicators is used average net profit (loss), variance, standard deviation, coefficient of variation. The calculated indicators of 
the expert assessment of risks: The probability of occurrence and degree ofrisks subgroups’influence at oilseed enterprises; a generalized assessment 
of the probabilityof occurrence and the risk typesimpact’s degree; risk ranking; integral assessment of the degree of risk impact on the activities of 
enterprises. Zones and types of risks for enterprises of oilseed industry were established and it will be used in the development of anti-risk measures 
in subsequent studies. 

Keywords: risk, factors, identification, methods, probability of occurrence, degree of influence, rank, zone. 
 
Вступ.Виробнича діяльність підприємств 

олійно-жирової галузі пов’язана з більшим чи 
меншим рівнем невизначеності, тобто завжди 
підлягає впливу різних економічних ризиків. 
Найбільш важливі рішення, що приймаються на цих 
підприємствах, супроводжуються визначенням 
прийнятого рівня економічних ризиків, шляхів 
зниження їх дії, недопустимості можливих втрат. 

Аналіз стану питання. Аналіз сучасного стану 
якісної та кількісної оцінки ризиків свідчить 
провідсутність системності та послідовності 
виконання етапів (кроків, процедур), наявність 
різноманітних суперечливих підходів, методів 
виділення напрямків та задач якісного аналізу, 
здійснення кількісного аналізу рядом методів, серед 
яких найбільше застосування на практиці знайшли 
статистичний та експертні методи, метод дерева 
рішень. Дещо менше практичне використання мають 
– метод доцільності витрат, розрахунково-
аналітичний метод, метод імітаційного моделювання. 
Найменш поширені - метод аналогій, теорія ігор, 
аналіз сценаріїв. Сукупність вищезазначеного, 
затримує розробку антиризикових заходів та 
підвищення ефективності управляння ризиками. 

Аналіз останніх досліджень. За останній період 
зросло число наукових праць з аналізу економічних 
ризиків. Серед них суттєве місце займають 
дослідження Вітлінського В. В., 
Великоіваненка Г. У., Гранатурова В. М., 

Ілляшенка С. М., Івченка В. Р., Кучеренка В. Р., 
Лопатовського В. Г., Лук’янової В. В., 
Писаревського І. М., Посохова І. М. та інших. В 
працях цих вчених відтворені окремі сторони аналізу 
економічних ризиків. Разом з тим, вищезгадані 
питання потребують подальшого розвитку та 
опрацювання. 

Існуючі методи розв’язування задач. Науково-
методичним підґрунтям розв’язування питання 
слугують система загально-наукових і спеціальних 
методів. До загальних методів відносяться методи 
абстрагування, порівняння аналізу, синтезу, дедукція, 
індукції. В якості спеціальних методів 
використовуються статистичні, експертні методи, 
методи дерева ризиків, методи доцільності втрат та 
розрахунково-аналітичні, метод імітаційного 
моделювання та інші. 

Мета статті. Оцінка імовірності появи та 
ступеню впливуризиків на фінансово господарську 
діяльність підприємств олійно-жирової галузі на 
основі якісного та кількісного аналізу з урахуванням 
їх особливостей . 

Постановка задачі (проблеми). Для досягнення 
поставленої мети в роботі проведено визначення 
факторів ризику, рівнів ризику, ідентифікація видів 
ризиків, визначення імовірності появи та ступеня 
впливу ризиків по підприємствам та видам ризиків, їх 
ранжування та виявлення зон ризику підприємств. 

Методи дослідження. Для якісного аналізу 
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ризику застосовані методи абстрагування, 
порівняння, аналізу, синтезу, метод дерева ризиків. 
Кількісний аналіз ризиків здійснено на основі 
статистичного методу при дослідженні показників 
прибутковості (збитковості) підприємств та 
визначенню зон ризику; експертного методу при 
оцінці імовірності появи та ступеня впливу ризиків, 
їх ранжування та ризикозахищеності підприємств. 

Результати чисельного моделювання. 
Застосування чисельного моделювання дозволили на 
основі показників прибутковості підприємств олійно-
жирової галузі визначити коефіцієнт варіації ризиків 
та оцінити інтегральну ступінь впливу ризиків по 
підприємствам. На їх основі визначити ризикованість 
олійно-жирових підприємств 

Виклад основного матеріалу 
дослідження.Ефективне управління ризиками на 
підприємствах олійно-жирової галузі забезпечується 
розробкою комплексу взаємопов’язаних заходів і 
являє собою процес запобігання та зниження впливу 
ризиків на діяльність організації. Одним із етапів 
цього процесу є оцінка потенційних ризиків на основі 
їх якісного та кількісного аналізу. 

До особливостей якісного аналізу 
віднесено[1,4,6]: 

- виявлення факторів економічних ризиків; 
- визначення рівнів потенціальних ризиків; 
- ідентифікація видів ризиків 
Передумовою проведення ефективного якісного 

аналізу є здійснення групування факторів в 
попередніх дослідженнях на зовнішні та внутрішні, 
які, в свою чергу, поділені на суб’єктивні та 
об’єктивні з наступною їх класифікацією. 

Враховуючи фактори економічних ризиків, 
запропоновану удосконалену систему їх класифікації 
(УСКЕР)[8], визначені три рівні появи ризиків. 
Перший рівень ризиків згідно сфери прояву об’єднує 
зовнішні та внутрішні ризики, кожен з яких на 
другому рівні згідно природи виникнення поділені на 
об’єктивні та суб’єктивні групи ризиків. Таким 
чином до першої групи А віднесені зовнішні 
об’єктивні ризики, до другої групи Б – зовнішні 
суб’єктивні ризики, до третьої групи В – внутрішні 
об’єктивні ризики, до четвертої групи Г – внутрішні 
суб’єктивні ризики. 

Третій рівень формує підгрупи ризиків. 
Зовнішні об’єктивні ризики розмежовані на 
політично-законодавчі, науково-технічні, соціально-
демографічні, природно-екологічні підгрупи; 
зовнішні суб’єктивні ризики – компетентні, 
конкурентні підгрупи; внутрішні об’єктивні ризики – 
фінансові, технічні, матеріальні та паливно-
енергетичні, організаційні, маркетингові підгрупи; 
внутрішні суб’єктивні ризики – кваліфікаційні та 
мотиваційні підгрупи. 

На основі трьох рівнів потенційних ризиків на 
підприємствах олійно-жирової галузі з метою 
ідентифікації видів ризиків побудовані дерево 
зовнішніх об’єктивних ризиків, дерево внутрішніх 
об’єктивних ризиків, дерево зовнішніх суб’єктивних 
ризиків та дерево внутрішніх суб’єктивних ризиків. 
Згідно дерева зовнішніх об’єктивних ризиків 

ідентифіковані політико-законодавчі ризики на їх 
види, які виникають під впливом політичної ситуації 
та політичного курсу країни, діючого режиму митної 
політики та законодавства, нормативно-правової бази 
ризикової діяльності. Науково- технічні ризики 
пов’язані з рівнем науково-технічних впроваджень та 
інноваційним розвитком підприємств; соціально-
демографічні – з рівнем зайнятості, приростом 
населення, його структурою за віком та соціальними 
умовами. Природно-екологічні ризики обумовлені 
такими видами ризиків, які виникають внаслідок 
впливу надзвичайних ситуацій, законодавства з 
охорони навколишнього середовища, природно-
кліматичних умов. 

Побудова дерева внутрішніх об’єктивних 
ризиків олійно-жирових підприємств дає змогу 
ідентифікувати види ризиків п’яти підгруп. 
Фінансові ризики формуються під впливом зміни 
валютних курсів, цін на сировину, готову продукцію, 
паливо, енергію, можливості одержання кредитів, 
виконанням фінансових зобов’язань перед 
інвестором .Технічні ризики об’єднують такі їх види, 
які залежать від завантаження виробничих 
потужностей, фізичного та морального зносу 
обладнання, наявності його резерву, стабільності 
роботи, устаткування, впровадження нових 
технологій. 

Матеріальні та паливно-енергетичні ризики 
ідентифіковані на види ризиків, які відтворюють 
постачання сировини, її якість, забезпечення потреби 
в готовій продукції, тарифи на сировину, паливо, 
енергію, платоспроможність покупців. 

Організаційні ризики являють собою сукупність 
таких видів ризиків, які залежать від впливу рівня 
організації виробничих процесів,контролю якості 
продукції, наявності прогресивних форм організації 
праці, низькім рівнем технічного обслуговування та 
технічної підготовки виробництва. 

Маркетингові ризики обумовлені відповідним 
рівнем маркетингової політики, функціонуванням 
реклами та її ефективністю, обґрунтованістю вибору 
ринків збуту та оцінки його місткості, стабільністю 
цін на сировину та готову продукцію після укладання 
контракту, забезпеченням якості сировини та готової 
продукції, можливістю виконання договірних 
зобов’язань з боку партнерів та укладення договору 
на реалізацію продукції. 

Ідентифікація зовнішніх суб’єктивних ризиків 
підприємств олійно-жирової галузі дає змогу виявити 
види компетентних та конкурентних ризиків, що 
обумовлені рівнем кваліфікації та обслуговування 
постачальників, наявністю конкурентів збуту готової 
продукції та на ринку сировини. 

Дерево внутрішніх суб’єктивних ризиків 
конкретизує кваліфікаційні та мотиваційні ризики. 
Кваліфікаційніризики поєднують такі види ризиків, 
які залежать від кваліфікації, досвіду персоналу, 
відповідності його кваліфікації сучасним вимогам 
управлінських посад. Мотиваційні ризики виникають 
в зв’язку з рівнем мотивації праці персоналу та 
розвитком соціальних програм. 
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Одержані показники якісного аналізу ризиків 
потребують подальшої їх кількісної оцінки шляхом 
визначення та аналізуімовірності появи ризиків, їх 
впливу в цілому на підприємства олійно-жирової 
галузі та окремих його ділянок з урахуванням 
наступних особливостей[2,5]: 

− вибір методів кількісної оцінки ризиків; 
− оцінка ризикозахищенності підприємств; 
− визначення зон ризику. 
Відсутність повної та якісної інформації про 

сучасний стан розвитку виробництва олійно-жирової 
галузі, низька доступність на більшості підприємств 
зовнішніх користувачів до неї, недосконалість 
сучасних розробок з оцінки 
ризикозахищеностіпідприємства обумовили 
застосування найбільш розповсюджених методів 
кількісної оцінки ризиків, таких як статистичний та 
експертний методи. 

Статистичний метод спрямований на аналіз 
статистичних показників прибутку (збутку), які 
властиві конкретному підприємству, з метою 
виявлення появи ризикованості підприємства та 
визначення його зони. Для цього проводиться 
попередній аналіз прибутковості підприємств олійно-
жирової галузіу просторі та часі. На його основі 
визначаються наступні статистичні 
показникикількісної оцінкиризиків[2]: 

- середній чистий прибуток(збиток); 
- дисперсія 

- коефіціент варіції(розмір відносного ризику 
недоотриманя прибутку). 

Визначення ступеня ризику виробничої 
діяльності підприємств олійно-жирової галузі 
здійснюється згвдно коефіцієнта варіації та шкали 
оцінювання (табл.1). 

Узагальнення існуючих підходів до визначення 
зон ризику свідчить про відсутність єдиного підходу 
до їх виявлення та необхідність подальшого 
дослідження цієї проблеми.Вважаємо,що поряд з 
коефіцієнтом варіації в шкалі оцінювання слід 
враховувати фінансову результативність діяльності 
олійно-жирових підприємств. За розрахунковий 
період в якості результативності пропонується 
приймати средній чистий прибтток(прибуткова 
результативність) або середній збиток ( збиткова 
результативність) з виділенням ососбливостей зміни 
чистого прибутку(збитку) по рокам досліджуваного 
періоду. Враховуючи вищезазначене,установлені три 
зони ризику До допустимогоризику віднесені 
підприємства з прибутковою результативністю та 
коефіцієнтом варіації до 0,75 зі стійкою 
тенденцієюдо коливання чистого прибутку;.до 
критичного ризику - з прибутковою 
результативністю та коефіцієнтом варіації в межах 
0,76-3,00 при Нестабільності чистого прибутку, 
коливанні чистого прибутку зпоявою збитків, 
коливанні чистого прибутку зі збитком

Зона катастрофічного ризику враховує в якості 
результативності як прибуткову , так і збиткову 
діяльність підприємств з коефіцієнтом ва\іації понад 
3,00.Для прибуткової результативності характерні 

значні коливання чистого прибутку зі збитками, а для 
збиткової результативності – незначні коливання 
прибутку та наявність значних збитків (табл. 1). 

Таблиця 1 - Шкала оцінювання економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі 

Зони ризику Результативність Коефіцієнт варіації Зміна чистого прибутку(збитку) 

Зона допустимого 
ризику 

прибуткова До 0,25 Стійка тенденція чистого прибутку 
прибуткова 0,26-0,5 Коливання чистого прибутку 
прибуткова 0,51-0,75 Значне коливання чистого прибутку 

Зона критичного ризику 

прибуткова 

0,76-3,00 

Нестабільність чистого прибутку 

прибуткова Коливання чистого прибутку. Поява збитків. 

прибуткова Коливання чистого прибутку зі збитком 

Зона катастрофічного 
ризику 

прибуткова 
Понад 0,75 

Значні коливання чистого прибутку зі збитками 

збиткова Незначні коливання чистого прибутку. Наявність значних 
збитків 

 
Згідно показників прибутковості(збитковості) 

підприємств олійно-жирової галузі та шкали 
оцінювання економічних ризиків віднесені до 
допустимого ризику ПрАТ «Дніпропетровський 
ОЕЗ» (коефіцієнт варіації - 0,43); до зони критичного 
ризику- ПАТ «Вінницький ОЖК» (коефіцієнт 
варіації - 0,97), ПАТ «Кіровоградолія» (коефіцієнт 
варіації 1,61), ПАТ «Мелітопольський ОЖК» 
(коефіцієнт варіації – 2,7), до зони катастрофічного 
ризику - ПрАТ «КРЕАТИВ» (коефіцієнт варіації – 
4,32), ПрАТ «Полтавський ОЕЗ КЕРНЕЛ ГРУП» 
(коефіцієнт варіації - 5,64), ПАТ «Запорізький ОЖК» 
(коефіцієнт варіації - 6,16). 

Визначення імовірності появи та ступеня впливу 
ризиків на олійнопереробних підприємствах 
здійснено експертним методом. З цією метою на них 
створені експертні групи у складі шести чоловік, 
компетентність яких оцінена по п’ятибальній шкалі 
згідно чотирьох критеріїв: рівень освіти, стаж роботи 
на підприємствах олійно-жирової галузі, досвід 
роботи як управлінця, робота в якості експерта. 

Експертам запропоновано згідно опитувального 
листа визначити імовірність появи та ступінь впливу 
ризиків в виробничій діяльності олійно-переробних 
підприємств. Обробка результатів опитування 
експертів націлена на: 
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− оцінку імовірності появи та ступеня впливу 
підгруп ризиків в виробничій діяльності підприємств 
на основі середньозважувальних показників вибірки; 

− узагальнення оцінки імовірності появи та 
ступеня впливу видів ризиків на основі 
середньозважувальних показників; 

− ранжування ризиків; 
− інтегральна оцінка ступеня впливу ризиків на 

діяльність підприємств; 
− визначення зон ризику підприємств. 
Для виявлення ризиків, що супроводжуються 

найвищими імовірністю виникнення та ступенем 
впливу на виробничу діяльність підприємства 
олійно-жирової галузі проведено їх ранжування. 
Максимальним показникам присвоєно перший ранг, 
мінімальним -десятий. За результатами рангової 
оцінки ризиків, що супроводжують діяльність 
підприємств олійно-жирової галузі, та узагальненої 
експертної оцінки ризиків за їх видамиможливо 
зробити такі висновки: 

1.Серед зовнішніх об’єктивних ризиків, що 
характеризуються найбільш імовірною появою та 
ступенем впливу на виробничу діяльність таких 
ризикових ситуацій як нестабільність політичної 
ситуації та політичного курсу країни, торгівельно-
політичного режиму та митної політики, системи 
валютного регулювання зовнішньої економічної 
діяльності, податкового законодавства, та 
відсутністю нормативно-правової бази, виділяються 
ризики підгрупи політико-законодавчих актів. 

Достатньо високий вплив на діяльність олійно-
переробних підприємств має підгрупа природно-
екологічних ризиків за рахунок зміни законодавства з 
охорони навколишнього середовища та 
несприятливих умов, надзвичайних ситуацій. 

2.Серед внутрішніх об’єктивних ризиків, для 
яких притаманні найбільш імовірна поява та високий 
ступінь впливу на виробництво підприємств олійно-
жирової галузі, слід виділити такі види матеріального 
та паливно-енергетичних ризиків як перебої в 
постачанні сировини, зниження потреби в готовій 
продукції, зростання тарифів на сировину, паливо, 
енергію, зниження платоспроможності покупців. 

Зміна валютних курсів, втрати від коливання цін 
на сировину, паливо, енергію, готову продукцію, 
неможливість отримання кредитів, невиконання 
зобов’язань перед інвестором обумовлюють 
наявність фінансових ризиків. 

Організаційні ризики характеризуються 
зниженням рівня організації виробництва, 
недостатнім контролем якості продукції, відсутністю 
прогресивних форморганізації праці, низьким рівнем 
технічної підготовки виробництва. 

Підгрупа маркетингових ризиків пов’язана з 
низьким рівнем маркетингової політики, відсутністю 
або неефективністю реклами, 
необґрунтованимвибором ринку збуту та оцінкою 
його місткості, коливанням цін продажу на сировину 
та готову продукцію після укладення контракту, 
погіршення якості сировини та готової продукції, 
порушенням договірних зобов’язаньз боку партнерів, 
неможливістю укладення угод на поставку сировини. 

До зовнішніх об’єктивних ризиків, які 
характеризуються найменшою можливістю 
виникнення та незначним ступенем впливу на 
діяльність олійно-переробних підприємств, експерти 
віднесли науково-технічні ризики, пов’язані зі 
зниженням науково-технічних впроваджень, 
сповільненням інноваційного розвитку, а також 
соціально-демографічні ризики, обумовлені 
зниженням рівня зайнятості, темпів приросту 
населення та його старіння. 

Серед внутрішніх об’єктивних ризиків, згідно їх 
рангової оцінки визначені підгрупи технічних 
ризиків, які виникають внаслідок недозавантаженості 
виробничих потужностей, фізичним та моральним 
зносом устаткування, відсутністю резервного 
обладнання, його незадовільною роботою, 
впровадженням нових технологій. Найвищий ранг 
присвоєно ризикам кваліфікаційної підгрупи за 
рахунок недостатньої кваліфікації та досвіду 
персоналу, невідповідності його кваліфікації вимогам 
управлінських посад та підгрупи мотиваційних 
ризиків, які виникають внаслідок низького рівня 
мотивації праці персоналу, недостатнього розвитку 
соціальних програм. 

Інтегральна оцінка ступеня впливу ризиків на 
діяльність олійно-жиових підприємств здійснюється 
на основі показників експертної оцінки імовірності 
появи та ступеня впливу ризиків. Враховуючі 
інтервал коливання ступеня ризиків, доцільно 
виділити п’ять можливих підгруп зміни показника. 
Слабкий ступінь впливу ризику оцінюється до 10 
балів; незначний -в межах 11-20 балів; середній 21-30 
балів, сильний – 31-40 балів; надзвичайно сильний 
41-50 балів. Виходячи з загальної суми ступеня 
впливу ризиків по підприємствам визначені їх групи. 
До підприємств з середнім рівнем ризикованості слід 
віднести ПрАТ «Дніпропетровський ОЕЗ» (28,5 
бала). ПАТ «Пологівський ОЕЗПАТ 
«Мелітопольський ОЖК»(ступінь впливу- 31, 85 
бала), ПАТ «Кіровоградолія» (ступінь впливу- 36,91 
бала), «Вінницький ОЖК» (ступінь впливу- 38,75 
бала) формують групу з сильним ступенем ризику. 
До групи з надзвичайно сильним ступенем впливу 
ризиків входять ПАТ «Запорізький ОЖК» (ступінь 
впливу- 41,01 бала), ПАТ «Пологівський ОЕЗ 
(ступінь впливу – 43,35 бала), ПрАТ «Полтавський 
ОЕЗ КЕРНЕЛ ГРУП» (ступінь впливу 42,03), ПрАТ 
КРЕАТИВ (ступінь впливу 41,43). 

В середньому по вибірці олійно-жирових 
підприємств рівень впливу ризику становить 37,76 
бала, що відноситься до групи сильного ступеня 
ризикованості. 

Висновки. Проведений якісний та кількісний 
аналіз ризиків підприємств олійно-жировї галузі з 
урахуванням їх особливостей дозволив визначити 
підприємства з середнім, сильним та надзвичайно 
сильним ступенем впливу ризиків, виявити ризики, 
які створюють ризикову ситуацію на них, до яких 
віднесені політико-законодавчі та природно-
екологічні зовнішні об’єктивні ризики та матеріальні, 
паливно-енергетичні , організаційні, маркетингові 
внутрішні об’єктивні ризики. Зниження їх впливу на 
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фінансово-госполларську виробничу діяльність 
олійно-переробних підприємств слід здійснювати 
шляхом розробки антиризикових методів та 
прийомів, що знайде своє відтворення в наступних 
дослідженнях. Для деяких підприємств доцільна їх 
реорганізація, а для ПрАТ «КРЕАТИВ» з 
надзвичайно високими збитками в останні роки – 
об’ява банкрутства. 
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