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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Переробна промисловість є потужним сектором 

національної економіки, в якій створюється близько 12 % валового внутрішнього 
продукту країни. Однією з провідних галузей переробної промисловості та 
рушійних сил зростання національної економіки є олійно-жирова галузь, яка 
щороку демонструє високі темпи нарощування переробних потужностей, обсягів 
виробництва та експорту продукції. За останні п’ять років виробничі потужності 
переробних підприємств олійно-жирової галузі збільшились в 1,3 рази, сягнув 24 
млн. тонн переробки олійного насіння на рік, а обсяги виробництва продукції 
зросли в 1,6 рази. Важливість переробних підприємств олійно-жирової галузі для 
національної економіки стає більш помітною в контексті зовнішньої торгівлі. 
Частка експорту олійно-жирової продукції в загальному експорті товарів та 
послуг України у 2019 р. становила 9,4 %. Соняшникова олія українського 
виробництва експортується в 134 країни, а її частка у загальносвітовому експорті 
становить майже 60%. Проте, незважаючи на певні здобутки переробних 
підприємств олійно-жирової галузі, слід враховувати, що їх функціонування та 
розвиток відбувається в умовах невизначеності та швидких змін зовнішнього і 
внутрішнього середовища, що породжує появу широкого розмаїття ризиків, 
здатних призвести до значних матеріальних, фінансових, трудових та інших 
втрат, а іноді і до банкрутства підприємства. 

Проблеми управління ризиками діяльності підприємств в різних сферах 
економіки розглядалися в працях провідних вчених: О. Альгіна, І. Балабанова, 
В. Вітлінського, Г. Великоіваненко, Н. Внукової, В. Глущенка, П. Грабового, 
В. Гранатурова, В. Диканя, С. Ілляшенка, Р. Качалова, Г. Клейнера, Н. Корж, 
М. Круи, І. Посохова, В. Прохорової, О. Устенка, О. Шапкіна, А. Шегди та ін. 
Дослідженню ризиків в діяльності промислових підприємств присвятили свої 
праці: Т. Давидюк, Ю. Калюжна, Н. Краснокутська, О. Кузьмін, В. Лук’янова, 
А. Медведева, В. Міщенко, П. Перерва, Л. Соколова та інші науковці. Питання 
формування механізму управління ризиками досліджували такі науковці, як: 
І. Вахович, І. Вербіцька, О. Рудич, Ю. Тюленєва, Т. Цвігун, Н. Осьмьоркіна, 
А. Дуброва. Разом з тим, попри наявність значної кількості наукових досліджень, 
ряд питань, присвячених формуванню механізму управління ризиками 
переробних підприємств, все ще потребує доопрацювання. Зокрема, 
вдосконалення теоретичних засад управління ризиками, обґрунтування 
доцільності використання окремих форм, методів, інструментів і процедур для їх 
ідентифікації та оцінювання, створення ефективного механізму управління 
ризиками переробних підприємств. 

Таким чином, розробка та наукове обґрунтування теоретичних і науково-
методичних підходів до формування механізму управління ризиками переробних 
підприємств є актуальним науково-практичним завданням, яке потребує 
подальшого доопрацювання і визначає напрям дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 
кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 
економічних відносин Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»: «Управління ризиками та конкурентоспроможністю 
промислових підприємств в умовах невизначеності ринкової середи» 
(ДР № 0117U004810), в якій здобувачем розроблено методичні рекомендації щодо 
управління ризиками переробних підприємств олійно-жирової галузі України, 
спрямованих на підвищення рівня їх конкурентоспроможності; кафедри 
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економічного аналізу та обліку Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»: «Формування організаційно-економічного 
механізму управління галузевими і підприємницькими ризиками» 
(ДР № 0118U007156), в якій здобувачем розроблено методичні підходи до якісної 
та кількісної оцінки галузевих і підприємницьких ризиків; «Формування 
інформаційно-аналітичного забезпечення процесу підготовки і прийняття 
управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику» (ДР № 0118U007157), в 
якій здобувачем розроблено методичний інструментарій маржинального аналізу 
діяльності переробних підприємств з урахуванням невизначеності реалізації 
господарських рішень.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка і 
наукове обґрунтування теоретичних і науково-методичних підходів до 
формування механізму управління ризиками переробних підприємств України. 

Відповідно до зазначеної мети поставлені та вирішені завдання: 
- уточнити понятійний апарат теорії управління ризиками; 
- удосконалити класифікацію ризиків переробних підприємств з 

урахуванням специфіки їх діяльності; 
- розробити структурно-логічну схему формування елементів механізму 

управління ризиками переробних підприємств; 
- розвинути науково-практичний підхід до якісної оцінки ризиків 

переробних підприємств олійно-жирової галузі; 
- запропонувати методичний підхід до кількісної оцінки фінансових ризиків 

переробних підприємств олійно-жирової галузі; 
- сформувати підхід до інтегральної оцінки ризиків переробних підприємств 

олійно-жирової галузі; 
- вдосконалити методичний інструментарій маржинального аналізу 

діяльності переробних підприємств олійно-жирової галузі з урахуванням 
невизначеності реалізації господарських рішень; 

- обґрунтувати систему організаційно-економічних заходів, спрямованих на 
мінімізацію та нейтралізацію ризиків переробних підприємств олійно-жирової 
галузі. 

Об’єктом дослідження є процеси формування механізму управління 
ризиками переробних підприємств. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і науково-методичних 
положень щодо формування механізму управління ризиками переробних 
підприємств. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та виконання 
визначених завдань у роботі використано сукупність загальнонаукових та 
спеціальних методів дослідження, а саме: абстрагування, узагальнення, 
конкретизації, морфологічного аналізу – для уточнення понятійного апарату 
теорії управління ризиками; контент-аналізу, систематизації – для формування 
класифікації ризиків переробних підприємств; аналізу і синтезу, системний підхід 
– для розробки механізму управління ризиками переробних підприємств; 
монографічний, експертний, нормативний, статистичні та економіко-математичні 
методи – для обґрунтування результатів якісної, кількісної та інтегральної оцінки 
ризиків переробних підприємств; спостереження, маржинального аналізу та 
імітаційного моделювання – для обґрунтування прийняття управлінських рішень 
в умовах невизначеності та ризику; таблично-графічний – для формалізації, 
систематизації, надання наочності і схематичного зображення теоретичних і 
практичних положень дисертаційного дослідження. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження складають: законодавчі 
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акти України; міжнародні та вітчизняні нормативно-правові документи; офіційні 
матеріали Державної служби статистики України, УкрНДІОЖ НААН України, 
асоціації виробників «Укроліяпром», міжнародних організацій, інформаційно-
аналітичних і консалтингових агентств; офіційних сайтів установ, організацій і 
підприємств; дані фінансової та статистичної звітності переробних підприємств 
олійно-жирової галузі України; матеріали Міжнародних науково-практичних 
конференцій; наукові праці вітчизняних та  закордонних вчених із досліджуваної 
проблематики; результати анкетних опитувань та інших досліджень, виконаних 
особисто здобувачем. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: 
удосконалено: 
- сутність понять «ризик» та «управління ризиками», які на відміну від 

існуючих трактувань, враховують найістотніші ознаки і властивості ризиків, 
конкретизують особливості їх виникнення, існування та запобігання в умовах 
невизначеності, що сприяє подоланню неоднозначності розуміння їх економічної 
сутності та поглибленню теоретичного підґрунтя теорії управління ризиками; 

- класифікацію ризиків переробних підприємств, що, на відміну від 
наявних, враховує специфіку, характер та умови їх діяльності та базується на 
систематизації екзогенних та ендогенних причин, об’єктивної і суб’єктивної 
природи виникнення ризиків на всіх рівнях джерел походження, що сприяє більш 
точній їх ідентифікації в процесі якісної та кількісної оцінки; 

- структурно-логічну схему формування елементів механізму управління 
ризиками переробних підприємств, яка, на відміну від існуючих, відображає 
взаємодію та взаємозв’язки між її окремими складовими, що дає змогу 
оптимізувати логічну послідовність управлінських дій та конкретизувати вибір 
засобів впливу на ризики; 

набули подальшого розвитку: 
- науково-практичний підхід до якісної оцінки ризиків переробних 

підприємств олійно-жирової галузі, який на відміну від відомих, ґрунтується на 
експертній оцінці екзогенних та ендогенних, об’єктивних і суб’єктивних ризиків, 
що дає змогу ідентифікувати, встановити причини виникнення та здійснити їх 
ранжування відповідно вагомості впливу; 

- методичний підхід до кількісної оцінки фінансових ризиків переробних 
підприємств олійно-жирової галузі, який на відміну від наявних, базується на 
співставленні системи фінансово-економічних показників, що характеризують 
майнові ризики, ризики втрати ліквідності, платоспроможності, ділової активності 
та прибутковості, з відповідними динамічними, порівняльними, статичними і 
комбінованими нормативами та оцінюванні їх поведінки в часі, що надає 
можливість визначати ймовірність появи ризиків і ступень їх впливу на діяльність 
підприємств та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо їх мінімізації 
або уникнення;  

- методичний підхід до інтегральної оцінки ризиків переробних 
підприємств олійно-жирової галузі, який на відміну від існуючих, передбачає 
виокремлення головних компонент за групами фінансових коефіцієнтів та 
побудову на їх основі логіт-моделі ризикованості діяльності підприємств в 
динаміці, що є підґрунтям для розробки програми з управління ризиками; 

- методичний інструментарій маржинального аналізу діяльності 
переробних підприємств олійно-жирової галузі з урахуванням невизначеності 
реалізації господарських рішень, який на відміну від існуючих, базується на 
результатах емпіричної оцінки ризикованості діяльності підприємств в зонах 
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абсолютної та ймовірної збитковості та імітаційного моделювання CVP-аналізу 
показників виробництва соняшникової олії,, що дає змогу підвищити 
обґрунтованість прийняття управлінських рішень при виборі стратегії розвитку 
підприємства, формуванні його асортиментної та цінової політики; 

- система організаційно-економічного забезпечення, спрямованого на 
мінімізацію та нейтралізацію ризиків переробних підприємств олійно-жирової 
галузі, яка на відміну від існуючих, ґрунтується на результатах комплексної 
оцінки ризиків та маржинального аналізу діяльності підприємств в умовах 
невизначеності, що дає змогу уникати можливих втрат від негативних наслідків 
прояву ризиків. 

Практична значимість отриманих результатів для управління 
підприємствами полягає в розробці та розвитку підходів до управління ризиками 
їх господарської діяльності в умовах невизначеності. Запропоновано методичні 
підходи до якісної, кількісної та інтегральної оцінки ризиків підприємств з 
урахуванням галузевої специфіки їх діяльності. Розроблено практичні 
рекомендації щодо ідентифікації екзогенних та ендогенних, суб’єктивних та 
об’єктивних ризиків переробних підприємств олійно-жирової галузі на основі 
запропонованої фасетно-їєрархічної класифікації. Доведено до рівня практичної 
реалізації можливість застосування результатів імітаційного моделювання CVP-
аналізу основних показників при виборі стратегії розвитку підприємства, 
формуванні його асортиментної та цінової політики. Запропоновано методичний 
підхід до оцінки ефективності механізму управління ризиками переробних 
підприємств олійно-жирової галузі на основі порівняння чистої приведеної 
вартості до та після його впровадження. Результати роботи впроваджені на 
підприємствах: ТОВ «ВП Слобожанський продукт» (м. Харків, довідка №7 від 
09.12.2019 р.), ТОВ «БІТУБІ ГРУП» (м. Харків, довідка № 3 від 11.02.2020 р.), 
ТОВ «ТД ВІСКОНТІ» (м. Харків, довідка № 5 від 17.07.2020 р.). 

Результати дисертаційної роботи використано в навчальному процесі 
підготовки бакалаврів та магістрів в Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» при викладанні дисциплін «Управління 
ризиками і страхування діяльності підприємства», «Ризик прийняття 
управлінських рішень в підприємницькій діяльності», «Ризик-менеджмент» для 
студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (м. Харків, акт від 17.07.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Усі положення та результати дисертаційного 
дослідження одержані здобувачем особисто. Серед них: уточнення економічної 
сутності понять «ризик» та «управління ризиками»; вдосконалення класифікації 
ризиків переробних підприємств; розробка структурно-логічної схеми 
формування елементів механізму управління ризиками підприємств; 
вдосконалення методичних підходів до якісної, кількісної та інтегральної оцінки 
ризиків переробних підприємств олійно-жирової галузі; вдосконалення 
методичного інструментарію маржинального аналізу діяльності переробних 
підприємств олійно-жирової галузі з урахуванням невизначеності реалізації 
господарських рішень; обґрунтування системи організаційно-економічних 
заходів, спрямованих на мінімізацію та нейтралізацію ризиків переробних 
підприємств олійно-жирової галузі. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і практичні 
результати дисертації доповідались на Міжнародних науково-практичних 
конференціях: «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, 
перспективи, ефективність» (Харків, 2015, 2017), «Маркетинг інновацій і 
інновації у маркетингу» (Суми, 2016), «The development of international 
competitiveness: state, region, enterprise» (Lisbon, Portugal, 2016), «Perspectives in 
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science for 2017» (Philadelphia, USA, 2017), «Європейська інтеграція: історичний 
досвід та економічні перспективи» (Одеса, 2017), «Менеджмент розвитку 
соціально-економічних систем у новій економіці» (Полтава, 2017), «Дослідження 
та оптимізація економічних процесів «Оптимум–2017» (Харків, 2017), 
«Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий 
розвиток» (Харків, 2018), «Modeling, Development and Strategic Management of 
Economic System» (Ivano-Frankivsk, 2019). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 20 наукових працях, 
із них: 9 статей у наукових фахових виданнях України, в тому числі 1 – у виданні 
Web of Sciense, 6 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз; 
1 – у закордонному науковому виданні, 10 – у матеріалах конференцій. Загальний 
обсяг публікацій становить 9,24 авт. арк., з них особисто здобувачу належить 8,17 
авт. арк.  

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації двома 
мовами, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 
Дисертаційна робота складається з анотації двома мовами, вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи – 288 
сторінок машинописного тексту. Дисертація містить 28 таблиць, з них 6 займають 
6 повних сторінок; 32 рисунки по тексту, з них 7 займають 7 повних сторінок; 6 
додатків – на 52 сторінках; список використаних джерел з 286 найменувань – на 
31 сторінці. Обсяг основного тексту роботи 192 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність наукового дослідження, сформульовано 

його мету, завдання, об’єкт та предмет. Визначено зв'язок дисертаційної роботи з 
науковими програмами, планами, темами, а також відображено наукову новизну 
та практичне значення отриманих результатів дослідження.  

У першому розділі «Теоретичні аспекти управління ризиками 
підприємств» узагальнено наукові погляди на економічну сутність понять 
«ризик» і «управління ризиками» та запропоновано їх визначення; 
систематизовано класифікаційні ознаки ризиків переробних підприємств та 
визначено елементи механізму управління ними. 

Аналіз еволюції поглядів на сутність поняття «ризик» дозволив виокремити 
чотири етапи становлення і розвитку теоретичної концепції управління ризиками 
та її методичного інструментарію: I етап (XIII ст.– друга третина XVIII ст.) – 
перші спроби осмислити поняття «ризик», який асоціюється з небезпекою 
настання негативних наслідків; II етап (остання третина XVIII ст. – кінець XIX 
ст.) – становлення уявлень про ризик як чиннику формування прибутку; III етап 
(кінець XIX ст. – середина XX ст.) – формування концепції ризиків у 
підприємницькій діяльності; IV етап (50-60-ті роки ХХ ст. по теперішній час) – 
формування сучасних концепцій управління ризиками: теорія портфельних 
інвестицій (Г. Марковіц, Дж. Тобін, В.Ф. Шарп), теорія нечітких множин і 
нечіткої логіки (Л. Заде) та ін. 

В результаті морфологічного аналізу сучасних наукових підходів до 
розуміння економічної сутності понять «ризик» та «управління ризиками», 
виділено найістотніші ознаки та властивості ризиків (об’єкт, суб’єкт, джерело, 
наслідки, причини й умови виникнення та існування), які конкретизують 
особливості їх виникнення, існування та запобігання в умовах невизначеності, що 
дозволило уточнити їх дефініції, згідно яких ризик – це «ймовірність отримання 
суб’єктами економічних відносин в процесі здійснення господарської діяльності 
інших, відмінних від очікуваних, соціально-економічних результатів, які при 
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певній сукупності суб’єктивних та об’єктивних обставин можуть бути наслідком 
дестабілізуючого впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища», а 
управління ризиками – це «сукупність взаємопов’язаних організаційно-
економічних заходів та процедур, спрямованих на досягнення мінімально 
допустимої або прийнятної величини ризиків з метою зменшення, нейтралізації 
або компенсації негативних наслідків їх впливу на об’єкт управління». 

На підставі контент-аналізу існуючих класифікацій ризиків, узагальнення та 
систематизації їх основних переваг та недоліків, побудовано фасетно-їєрархічну 
класифікацію ризиків переробних підприємств (рис. 1), особливістю якої є 
врахування специфіки діяльності переробних підприємств, що в високому 
ступеню залежить від наявності сільськогосподарської або промислової сировини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Фасетно-їєрархічна класифікація ризиків переробних підприємств 
 

Встановлено, що за природою виникнення ризики є об’єктивними та 
суб’єктивними. Об’єктивна природа виникнення ризиків проявляється через 
наявність невизначеності в самій ситуації, що не залежить від волі та свідомості 
осіб, які приймають рішення. Такий підхід виводить джерела виникнення ризиків 
до зовнішнього середовища. Постійний розвиток світової і національних економік 
призводить до індентермінованих змін у зовнішньому середовищі (природно-
кліматичних, екологічних, економічних, технологічних, соціальних, політичних), 
на які переробним підприємствам важко вплинути, але для ефективного 
функціонування слід максимально враховувати у виробничо-господарській 
діяльності. Суб’єктивна природа ризику проявляється через недостатнє пізнання 
навколишнього середовища в об’єктивній реальності і залежить від волі та 
свідомості осіб, які приймають рішення. Тобто, джерело невизначеності лежить 
не в самій ситуації, а в суб'єктивному ставленні до неї. Ризик у господарській 
діяльності переробних підприємств майже завжди суб'єктивний, оскільки 
реалізується через людину шляхом прийняття управлінських рішень. З 
урахуванням зазначеного, запропоновано класифікацію ризиків переробних 
підприємств на основі одночасного їх групування за екзогенними і ендогенними 
причинами та об’єктивною і суб’єктивною природою виникнення на трьох 
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ієрархічних рівнях джерел їх походження (глобальному, галузевому та рівні 
переробних підприємств). Така класифікація сприяє спрощенню ідентифікації та 
оцінки ризиків в процесі управління ними. 

Розроблено структурно-логічну схему формування механізму управління 
ризиками підприємств (рис. 2) з виокремленням його основних елементів, що є  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Структурно-логічна схема формування механізму управління 
ризиками переробних підприємств 
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та інструментів управління ризиками, взаємодія та послідовне використання яких 
в процесі управління ризиками забезпечує ефективне прийняття управлінських 
рішень (рис. 2).  

Така структурно-логічна схема є теоретичним базисом формування 
організаційно-економічного механізму управління ризиками переробних 
підприємств та його ресурсного забезпечення, в якому перелік елементів і етапів 
процесу управління ризиками, комплекс методів та інструментарію з аналізу, 
оцінки та управління ризиками уточнюється та конкретизується в залежності від 
поставленої мети та відповідно результатам практичної реалізації. 

У другому розділі «Методичні підходи до оцінки ризиків переробних 
підприємств олійно-жирової галузі України» проаналізовано діяльність 
переробних підприємств олійно-жирової галузі України в контексті ідентифікації 
ключових ризиків; розвинуто науково-практичний підхід до якісної оцінки 
ризиків переробних підприємств олійно-жирової галузі; сформовано нормативний 
та інтегральний підходи до кількісної оцінки фінансових ризиків переробних 
підприємств олійно-жирової галузі. 

Доведено, що олійно-жирова галузь відіграє надзвичайно важливу роль в 
економіці України, експортна орієнтація якої є джерелом валютних надходжень, 
драйвером розвитку агропромислового комплексу та інших суміжних галузей 
промисловості. Встановлено, що чинником економічного зростання підприємств 
олійно-жирової галузі, щорічного збільшення їх переробних потужностей та 
обсягів виробництва є інноваційний розвиток, який характеризується високою 
конкурентоспроможністю готової продукції; потужним експортним потенціалом; 
впровадженням новітніх технологій, орієнтованих на комплексну переробку 
олійної сировини, зокрема, соняшника, виробництво нерафінованої і рафінованої 
соняшникової олії, саломасу, маргарину, майонезу і побічних продуктів – шроту 
та лушпиння, останній з яких є альтернативним джерелом енергії. 

Обґрунтовано, що функціонування та розвиток олійно-жирових 
підприємств відбувається в умовах невизначеності та швидких змін зовнішнього і 
внутрішнього середовища, що породжує появу широкого розмаїття ризиків, які 
мають особливості свого прояву на глобальному, галузевому рівнях та рівні самих 
підприємств. Проведений аналіз діяльності переробних підприємств олійно-
жирової галузі України, дозволив виявити 97 ключових ризиків за 21 підгрупою, 
які прямо чи опосередковано впливають на фінансово-господарську діяльність та 
гальмують розвиток, що підтвердило доцільність якісного та кількісного 
оцінювання ризиків. 

Запропоновано науково-практичний підхід до якісної оцінки ризиків 
переробних підприємств олійно-жирової галузі, ідентифікацію та оцінку 
вагомості впливу яких здійснено на основі розробленої класифікації ризиків 
переробних підприємств та експертного оцінювання, практична реалізація якого 
передбачає дотримання ряду послідовних етапів (рис. 3).  

За результатами цієї оцінки встановлено, що найбільш вагомими ризиками 
для переробних підприємств олійно-жирової галузі є ризики за групами: 
«Ендогенні суб’єктивні ризики переробних підприємств олійно-жирової галузі» 
(34,8%), «Екзогенні об’єктивні ризики олійно-жирової галузі» (25,7%); «Екзогенні 
об’єктивні глобальні ризики» (24%); «Екзогенні суб’єктивні ризики олійно-
жирової галузі» (11,4%); «Ендогенні об’єктивні ризики переробних підприємств 
олійно-жирової галузі» (4%). За підгрупами ризиків у групі «Ендогенні 
суб’єктивні ризики переробних підприємств олійно-жирової галузі» найбільш 
небезпечними є фінансові ризики (5,9%).  
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Рисунок 3 – Етапи експертного оцінювання ризиків  
переробних підприємств олійно-жирової галузі 

 
Обчислення коефіцієнтів конкордації для 11 досліджуваних олійно-жирових 

підприємств підтвердило високу узгодженість думок експертів (W = 0,95–0,99). 
Враховуючи те, що експертна оцінка містить в собі певний елемент суб’єктивізму, 
зроблено висновок про необхідність подальшої кількісної оцінки фінансових 
ризиків переробних підприємств олійно-жирової галузі. 

У роботі розроблено методичні підходи до кількісної оцінки фінансових 
ризиків переробних підприємств олійно-жирової галузі на основі нормативного та 
інтегрального методів, для здійснення яких сформовано систему із 24 фінансових 
коефіцієнтів, що характеризують п’ять груп фінансових ризиків: майнові (OZij), 
ризики втрати ліквідності (Lij), платоспроможності (Fij), ділової активності (Aij), 
прибутковості (рентабельності) (Rij), де i – кількість коефіцієнтів даної групи 
фінансових ризиків i = 1,…, n; j – кількість підприємств j = 1,…, k, та проведено їх 
регресійний аналіз. Кількісну оцінку рівня ризику нормативним методом 
рекомендовано здійснювати за співвідношенням 

ні 

так 

5.1 Оцінка відносної важливості впливу ризику на фінансово-
господарську діяльність олійно-жирового підприємства i-м 
експертом j-го виду ризику, Cij , в балах; 
5.2 Сумарна колективна експертна оцінка відносної важливості 
впливу j-го виду ризику на діяльність олійно-жирового 
підприємства (Sij) з урахуванням компетентності кожного 
експерта (λi), в балах та вагових частках; 
5.3 Ранжування ризиків за їх ваговою часткою. 

6.1 Розрахунок коефіцієнта конкордації, W; 
6.2 Оцінка значущості коефіцієнта конкордації на основі 
критерія Пірсона, 2c  

Оцінка компетентності експертів за критеріями: рівень освіти; 
стаж роботи в ОЖГ;  досвід роботи як управлінця;  досвід 
експертної роботи. 

Формулювання мети та постановка завдань експертної 
оцінки впливу ризиків на діяльність підприємств ОЖГ 

Встановлення відповідальної особи та координатора 
проведення експертного опитування 

Відбір групи експертів та оцінка їх компетентності 

Розробка анкети з чітко окресленим колом питань як за 
пріоритетністю, так і за бальною шкалою 

Економіко-статистична обробка результатів  
експертного опитування 

Інтерпретація отриманих результатів експертної  
оцінки ризиків для підготовки управлінських рішень 

1 

2 

3 

4 

5 

Оцінка узгодженості думок експертів та  
достовірності проведення анкетування 6 

Думки експертів узгоджені? 

7 
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),,( нормфакт KKpfR
rr

= ,      (1) 
де p – ймовірність виникнення небажаної ситуації; фактK

r
, нормK

r
– вектори 

фактичних і нормативних значень ознак, за якими оцінюється ризик; f – функція, 
яка пов’язує аргументи.  

Для виявлення відхилення між фактичними та нормативними значеннями 
фінансових коефіцієнтів введено систему відповідних динамічних, порівняльних, 
статичних і комбінованих нормативів, порівняльний аналіз яких реалізовано в 
Microsoft Excel. На основі регресійного аналізу отримано коефіцієнти регресії за 
п’ятьма групами фінансових коефіцієнтів ( RijAijijFijLOZij mmmmm ˆ;ˆ;ˆ;ˆ;ˆ ) та оцінено 
відсутність {0} або наявність {1} ризикової ситуації відносно відхилення/ 
невідхилення відповідного показника від нормативу (ROZij; RLij; RFij; RAij; RRij) для 
11 переробних підприємств олійно-жирової галузі. Узагальнюючу оцінку 
ризикованості діяльності досліджуваної сукупності переробних підприємств 
олійно-жирової галузі у короткостроковій перспективі ( ijK̂ ) здійснено на основі 
частот (p) та усереднених значень коефіцієнтів регресії ( ijm̂ ) (табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Узагальнююча оцінка ризикованості діяльності переробних 

підприємств олійно-жирової галузі у короткостроковій перспективі(на 2018р), 
коєф. вимір 

Показник Усереднене 
значення 

Прогнозне 
значення, 

Частота 
наявності 

Показник Усереднене 
значення 

Прогнозне 
значення 

Частота 
наявностOZ1 0,0036 0,5003 0,55 A2 -0,1681 4,8003 0,73 

OZ2 0,0073 0,0964 0,27 A3 2,5507 32,3222 0,36 
OZ3 0,0005 0,0407 0,36 A4 28,5823 233,3628 0,73 
L1 4,0105 5,5754 0,45 A5 23,6717 170,1427 0,36 
L2 3,2719 4,8236 0,91 A6 -0,1930 12,5885 0,55 
L3 -0,0044 0,0440 0,45 A7 0,2688 3,6070 0,18 
L4 17346,61 159089,86 0,27 A8 -4,1652 -12,176 0,45 
F1 0,4716 0,3293 0,55 R1 0,0119 0,0397 0,73 
F2 3,2222 17,4816 0,45 R2 -0,0337 -0,2034 0,73 
F3 0,0252 0,3525 0,45 R3 -0,0009 -0,0034 0,82 
F4 0,8182 3,8736 0,45 R4 0,0067 0,2172 0,64 
A1 0,0652 1,3382 0,36 R5 0,0017 0,0139 0,82 

 
Запропонований методичний підхід дав змогу кількісно оцінити фінансові 

ризики як на рівні підприємства, так і на загальногалузевому рівні і врахувати їх 
при формуванні заходів з управління ризиками. 

З’ясовано, що незважаючи на цінність фінансових коефіцієнтів для аналізу 
фінансових ризиків переробних підприємств олійно-жирової галузі, безпосереднє 
їх застосування для інтегральної оцінки стикається з рядом перешкод: 
1) перевищення кількості коефіцієнтів над кількістю досліджуваних підприємств; 
2) функціональна залежність ряду коефіцієнтів; 3) бінарна система оцінювання 
ризиків (0 – відсутній, 1 – наявний). Подолання перших двох перешкод здійснено 
за допомогою факторного аналізу – методу головних компонент. Метод головних 
компонент послідовно застосовано до матриці Хij розмірністю «i» х «j», де рядок 
матриці i – це кількість фінансових коефіцієнтів за п’ятьма групами фінансових 
ризиків (i = 1,…, n), а стовбець матриці j – кількість переробних підприємств 
(j = 1,…, k). На підставі обчислювальних процедур, реалізованих в пакеті 



 

 

11 

STATISTICA версії 8.0, сформовано розширену матрицю головних компонент 
Fij(Xij|Y), в якій стовбець Y відображає інформацію про наявність {1} або 
відсутність {0} ризику в діяльності підприємства в цілому за відповідний рік. На 
основі головних компонент побудовано логіт-модель інтегральної оцінки 
фінансових ризиків підприємств олійно-жирової галузі 

)exp(1
11

)exp(1
)exp(]|0[ ''

'

FF
FFyPp ir rrrr

rr
r

bb
b

+
-=

+
=== ,    (2) 

де p задовольняє умові 0 < p <1; ),...,( 1 mFFF =
r

 – фактори ризику; ),...,( 1
'

mbbb =
r

– 
коефіцієнти регресії. 

За відібраним комплексом 24 фінансових коефіцієнтів 11 переробних 
підприємств олійно-жирової галузі побудовано розширені матриці головних 
компонент F2016(FOZ1j,  FLj,  FF1j,  FF2j,  FA1j,  FA2j,  FR1j|Y) та F2017 (FOZ1j, FOZ2j,  FLj,  FF1j, 
FF2j,  FA1j,  FA2j,  FR1j,  FR2j |Y), визначено коефіцієнти регресії логіт-моделі (2) 
β2016 = (3,67; -5,45; 3,7; 18; 2,72; -14,31; -4,44; -4,02), β2017 = (5,8;10,64; 11,9; -18,28; 
-1,33; -5,69; 5; 0,9; 0,95; -4,8) та здійснено інтегральну оцінку фінансових ризиків 
(IR = Σpi/k) за 2016-2017 рр. (табл. 2). 

2016 = 1 − 1
1+ (3,67−5,45 +3,7 +18 1+2,72 2−14,31 1−4,4 2−4 )	; 

2017 = 1 − 1
1+ (5,8−10,6 1+11,9 2−18,3 −1,3 1−5,7 2+5 1+0,9 2+0,95 1−4,8 2); 

 
 
Таблиця 2 – Інтегральна оцінка фінансових ризиків переробних підприємств 

олійно-жирової галузі (2016-2017рр), коєф. вимір 
2016 р. 2017 р. Підприємства розрахункові прогноз розрахункові прогноз 

ПрАТ «Вінницький ОЖК» 0,0015 0 0,000000000 0 
ПАТ «Запорізький ОЖК» 1,0000 1 0,999999996 1 
ПАТ «Кіровоградолія» 1,0000 1 1,000000000 1 
ПрАТ «Ніжинський ЖК» 0,0025 0 0,000000000 0 
ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» 0,0340 0 0,000000002 0 
ПАТ «Чернівецький ОЖК» 0,0579 0 0,000000000 0 
ПрАТ «Вовчанський ОЕЗ» 0,0000 0 0,000000434 0 
ПрАТ з II «Дніпропетровський ОЕЗ» 0,9554 1 1,000000000 1 
ПрАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» 1,0000 1 0,000000000 0 
ПАТ «Львівський жиркомбінат» 0,9995 1 1,000000000 1 
ПрАТ «Київський маргариновий завод» 0,8649 1 0,999999304 1 
Узагальнена оцінка 0,5386 0,5454 0,453636 0,4545 

 
Інтегральні оцінки ризикованості діяльності переробних підприємств 

олійно-жирової галузі в цілому за 2016 р. (IR = 0,54) та 2017 р. (IR = 0,45), які 
перевищують мінімально допустимий рівень (0,3), але менше критичного (0,7), 
враховані при формуванні комплексу заходів з управління ризиками. 

У третьому розділі «Організаційно-економічне забезпечення  
формування механізму управління ризиками переробних підприємств 
олійно-жирової галузі» розроблено підходи до удосконалення елементів 
механізму управління ризиками переробних підприємств олійно-жирової галузі. 

Доведено, що при здійсненні маржинального аналізу діяльності олійно-
жирових підприємств зона невизначеності (чотирикутник ACDE) виникає за умов, 
коли на заданому інтервалі часу змінюються ціни на продукцію (наприклад, 
соняшникову олію) і, відповідно, змінюються загальні витрати (рис. 4).  

Умови, за яких виникає зона ймовірної збитковості (невизначеності), 
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представлено у вигляді системи нерівностей  

ïî

ï
í
ì
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,       (3) 

де Pн, Pв – відповідно нижня і верхня межі цін; αн, αв – відповідно нижнє і верхнє 
значення коефіцієнтів загальних витрат. 
 

 
Рисунок 4 – Зони збитковості, беззбитковості та ймовірної 

збитковості(невизначеності) діяльності переробних підприємств  
 
Встановлено, що за цих умов події, пов’язані з виготовленням продукції у 

розмірі Q, відбуваються з ризиком у зонах абсолютної збитковості (0 < Q < QA) та 
ймовірної збитковості (QA < Q < QD), і без ризику у зоні абсолютної 
беззбитковості (QD < Q), рис. 4. За умов стохастичної невизначеності класичного 
типу розподілу ймовірностей збитку від очікуваної негативної події, для 
оцінювання рівня ризику запропоновано використання геометричної ймовірності 
та її емпіричні оцінки. Геометрична ймовірність ризику p(Q) попадання обсягу 
виробництва продукції Q у зону ймовірної збитковості обчислюється як 
відношення площин чотирикутників ACDE (SACDE) і AA1DD1 (

11DDAAS ) 

11
/)( DDAAACDE SSQp = ,       (4) 

де 11DDAAACDE Ì . 
На основі даних виробництва соняшникової олії підприємства ПрАТ з ІІ  

«Дніпропетровський олійно-екстракційний завод» побудовано імітаційну модель 
CVP-аналізу (рис. 5) та регресійні рівняння сценаріїв розвитку (рис. 6). 

За умов щомісячного зростання цін на соняшникову олію в середньому на 
100 грн. і змінних витрат в середньому на 50 грн., щомісячний беззбитковий обсяг 
випуску продукції зменшується в середньому на 17,4 т при зниженні рівня 
виробничого ризику з 0,023 до 0,017. Доведено, що при 60% навантаженні на 
екстракційну лінію фірми «ANDREOTTI IMPIANTI S.p.A.» потужністю 
1200 т/добу переробки насіння соняшнику, 665 т/добу сої та 720 т/добу ріпаку за 
рахунок високих цін реалізації соняшникової олії забезпечується рентабельність 
виробництва. Запропонована імітаційна модель є основою для розв’язання 
оптимізаційних завдань беззбиткового обсягу виробництва соняшникової олії та 
прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику. 

Для мінімізації можливих втрат у фінансово-господарській діяльності 
переробних підприємств олійно-жирової галузі, що виникають внаслідок дії  
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Рисунок 5 – Схема імітаційної моделі CVP-аналізу випуску соняшникової олії  
(на прикладі ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ») 

 

 
 

 
Рисунок 6 – Щомісячна динаміка беззбиткового обсягу випуску соняшникової олії 

у 2018 р. в залежності від поведінки ціни і змінних витрат на виробництво у 
лінійному наближенні (час = місяць) (на прикладі ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ») 
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найбільш небезпечних ризиків (зокрема, фінансових, техніко-технологічних, 
кадрових та ін.), рекомендовано передавати відповідальність за них третім особам 
шляхом страхування. Встановлено, що одним із вирішальних факторів укладання 
договору страхування ризиків для переробного підприємства (страхувальника) та 
страхової компанії (страховика) є розмір франшизи, оптимальний рівень якої 
запропоновано визначати на основі рівномірного розподілу випадкових збитків 
підприємства з урахуванням ступеню ризикованості його діяльності та 
схильності/несхильності керівництва до ризику. Даний підхід апробовано на 
прикладі ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ» і рекомендовано для використання переробними 
підприємствами олійно-жирової галузі при трансфері фінансових, виробничих, 
комерційних та інших ризиків. 

Доведено, що ефективне функціонування механізму управління ризиками 
переробних підприємств олійно-жирової галузі України потребує відповідного 
організаційно-ресурсного забезпечення, яке передбачає координацію та 
взаємозв’язок між його організаційно-управлінською, кадровою, фінансовою, 
інформаційно-аналітичною, матеріально-технічною та нормативно-правовою 
складовими. Організаційно-управлінське забезпечення спрямоване на організацію 
процесу управління ризиками на підприємстві, формування єдиної методологічної 
бази з управління ризиками, розробку функціонально-посадових обов’язків 
фахівців з ризик-менеджменту, застосування сучасних технологій управління 
ризиками; кадрове – на підготовку висококваліфікованих фахівців з ризик-
менеджменту; фінансове – на створення резервів для фінансування заходів з 
управління ризиками та компенсацію збитків від наслідків їх прояву; 
інформаційно-аналітичне – на збір, аналіз та обробку інформації про 
ризикованість фінансово-господарської діяльності підприємства; матеріально-
технічне – на наявність сучасної комп’ютерної техніки та ліцензійних програм з 
управління ризиками; нормативно-правове – на розробку та впровадження норм, 
правил, регламентів з управління ризиками підприємства. Запропоновано оцінку 
ступеня ризику на переробних підприємствах олійно-жирової галузі здійснювати 
на підставі використання чинника NPV з урахуванням прийнятої в Україні шкали, 
результати наведено на рис. 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Розподіл переробних підприємств олійно-жирової галузі за ступенем 
ризику з урахуванням прийнятої в Україні шкали  

 
Доведено, що удосконалення організаційно-економічного забезпечення 

формування механізму управління ризиками переробних підприємств олійно-
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жирової галузі є основою для прийняття раціональних і обґрунтованих 
управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію та упередження виникнення 
ризиків, досягнення високого рівня фінансової стійкості, прибутковості і 
конкурентоспроможності підприємств. 

У додатках наведено результати розрахунку фінансових коефіцієнтів 
переробних підприємств олійно-жирової галузі України, опитувальний лист для 
експертної оцінки ризиків, імітаційну модель показників CVP-аналізу та 
результати її роботи, акти впровадження результатів дослідження у діяльність 
підприємств олійно-жирової галузі ТОВ «ВП Слобожанський продукт», ТОВ 
«БІТУБІ ГРУП», ТОВ «ТД ВІСКОНТІ» та у навчальний процес для підготовки 
бакалаврів та магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» НТУ «ХПІ», список 
публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів 
роботи. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено науково-практичне завдання щодо 
розробки та наукового обґрунтування теоретичних і науково-методичних підходів 
до формування механізму управління ризиками переробних підприємств. Основні 
висновки та результати, які отримано у процесі дослідження, полягають у такому: 

1. За результатами критичного аналізу існуючих підходів до визначення 
сутності понять «ризик» та «управління ризиками» встановлено, що більшість з 
них не враховують всієї сукупності їх найважливіших ознак і властивостей та в 
повній мірі не розкривають їх економічної сутності. Враховуючи зазначене, у 
роботі виокремлено такі істотні ознаки ризику, як об’єкт, суб’єкт, джерело, 
наслідки, причини й умови виникнення та існування, які покладено в основу 
авторських дефініцій «ризик» та «управління ризиками». Вдосконалення 
теоретичних засад теорії управління ризиками дозволило визначити основні 
напрямки дослідження та подальшого розвитку науково-методичних положень у 
цій сфері. 

2. На підставі узагальнення та систематизації існуючих класифікацій 
ризиків, критичного аналізу їх основних переваг та недоліків, запропоновано 
фасетно-їєрархічну класифікацію ризиків переробних підприємств, особливістю 
якої є одночасне їх групування за причинами (екзогенні та ендогенні) та 
природою (об’єктивні та суб’єктивні) виникнення на трьох ієрархічних рівнях 
джерел їх походження (глобальному, галузевому та рівні самих підприємств). 
Запропонована класифікація сприятиме удосконаленню організаційно-
економічного забезпечення формування механізму управління ризиками в частині 
спрощення процесу їх ідентифікації та оцінки, підвищення обґрунтованості 
прийняття управлінських рішень, спрямованих на запобігання та/або подолання 
негативних наслідків від настання ризикових подій. 

3. Обґрунтовано формування елементів механізму управління ризиками 
переробних підприємств та побудовано його структурно-логічну схему. 
Формування елементів механізму управління ризиками переробних підприємств 
представлено як систему функцій, принципів, форм, методів, інструментів та 
процедур, що забезпечують управлінський вплив на ризики залежно від рівня їх 
виникнення, з виділенням якісних та кількісних методів їх оцінки на мікрорівні. 
Запропонований підхід дозволяє встановити рівень ризикованості діяльності 
переробних підприємств, розробити склад організаційно-економічних заходів, 
спрямованих на мінімізацію та нейтралізацію ризиків, та оцінити ефективність їх 
впровадження. 

4. Запропоновано науково-практичний підхід до якісної оцінки впливу 
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екзогенних та ендогенних, об’єктивних і суб’єктивних ризиків на господарську 
діяльність переробних підприємств олійно-жирової галузі шляхом проведення 
експертного опитування та економіко-статистичної обробки його результатів. 
Виокремлено основні етапи проведення експертного опитування, що 
передбачають: формулювання мети та постановку завдань; встановлення 
відповідальних осіб; відбір групи експертів; розробку анкети; економіко-
статистичну обробку результатів опитування; оцінку узгодженості думок 
експертів та достовірності проведення анкетування; інтерпретацію отриманих 
результатів для підготовки управлінських рішень. Використання такого підходу 
надає можливість здійснити групування ідентифікованих ризиків за відносною 
вагомістю впливу та визначити напрями діяльності підприємства з підвищеною 
ризикованістю. 

5. Розроблено методичний підхід до кількісної оцінки фінансових ризиків 
переробних підприємств олійно-жирової галузі на основі використання 
нормативного методу. Запропоновано оцінювання майнових ризиків, ризиків 
втрати ліквідності, платоспроможності, ділової активності та прибутковості 
підприємства здійснювати за допомогою науково-обґрунтованої системи 
фінансово-економічних коефіцієнтів та відповідних їм динамічних, порівняльних, 
статичних і комбінованих нормативів. Використання такого підходу дає змогу 
визначати частоту появи та ступень впливу фінансових ризиків на діяльність 
олійно-жирових підприємств у короткостроковій перспективі та використовувати 
зазначені результати для інформаційної підтримки процесу підготовки та 
прийняття управлінських рішень. 

6. Вдосконалено методичний підхід до інтегральної оцінки ризиків 
переробних підприємств олійно-жирової галузі, який базується на логіт-моделі 
ризикованості діяльності переробних підприємств в динаміці, побудованої на 
головних компонентах за групами фінансових коефіцієнтів, що характеризують 
«Майновий стан», «Ліквідність», «Платоспроможність», «Ділову активність» та 
«Рентабельність» підприємства. Запропонований методичний підхід  дає 
можливість отримати узагальнюючу оцінку рівня ризикованості діяльності 
олійно-жирових підприємств та використати зазначені результати для розробки 
складу організаційно-економічного забезпечення, спрямованого на його 
мінімізацію. 

7. Вдосконалено методичний інструментарій маржинального аналізу 
діяльності переробних підприємств олійно-жирової галузі з урахуванням 
невизначеності реалізації господарських рішень. Доведено, що в умовах 
стохастичної невизначеності класичного типу, коли відомі закони розподілу 
ймовірностей збитку від очікуваної негативної події, при умові наявності у 
достатньому обсязі статистичних даних, для оцінювання рівня ризику можливе 
використання геометричної ймовірності та її емпіричних оцінок. За результатами 
імітаційного моделювання основних показників CVP-аналізу (costs-volume-profit) 
сформовано множину сценаріїв беззбиткового обсягу виробництва соняшникової 
олії в залежності від поведінки цін і змінних витрат з урахуванням фактору 
ризику. Запропонований методичний інструментарій сприятиме підвищенню 
обґрунтованості прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та 
ризику при виборі стратегії розвитку підприємства, формуванні його 
асортиментної та цінової політики.  

8. Розроблено систему організаційно-економічного забезпечення 
формування механізму управління ризиками, спрямованого на підвищення 
здатності переробних підприємств олійно-жирової галузі протистояти впливу 
негативних наслідків прояву ризиків на їх поточну діяльність, практична 
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реалізація якого передбачає впровадження ризикозахисного механізму, 
удосконалення його організаційно-ресурсного забезпечення та організаційної 
структури управління підприємством шляхом створення підрозділу з ризик-
менеджменту, конкретизації його основних завдань і функцій, оцінки за ступенем 
ризику на підставі використання чинника NPV, що дозволить підвищити 
обґрунтованість прийняття управлінських рішень, обумовлюючи ефективність 
впровадження механізму управління ризиками переробних підприємств олійно-
жирової галузі. 

9. Основні результати дисертації доведено до рівня конкретних методичних 
розробок та рекомендацій, які використовуються в практичній діяльності 
переробних підприємств олійно-жирової галузі України, зокрема ТОВ «ВП 
Слобожанський продукт», ТОВ «БІТУБІ ГРУП», ТОВ «ТД ВІСКОНТІ» та 
впроваджено у навчальний процес для підготовки бакалаврів та магістрів за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» в Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут». 
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С. 96–102. 

Здобувачем розроблено науково-методичний підхід до кількісної оцінки 
фінансових ризиків олійно-жирових підприємств на основі нормативів. 

4. Жадан Т. А. Сучасні наукові підходи до розуміння економічного змісту 
поняття «ризик» / Т. А. Жадан, Ю. В. Жадан // Причорноморські економічні 
студії: наук. журн. – 2018. – Вип. 33. – С. 74–78. 

Здобувачем виділено найістотніші ознаки ризику, які покладено в основу 
його авторського визначення. 

5. Жадан Ю. В. Застосування науково-методичного частотного підходу до 
комплексної кількісної оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств 
олійно-жирової галузі України / Ю. В. Жадан, І. М. Посохов // Бізнес Інформ : 
наук. журн. – 2019. – № 3. – C. 255–264. 

Здобувачем запропоновано науково-методичний підхід до комплексної 
оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі України 
на основі частотного підходу. 

6. Жадан Ю. В. Маржинальний аналіз підприємства олійно-жирової галузі в 
умовах невизначеності і ризику / Ю. В. Жадан // Бізнес Інформ : наук. журн. – 
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2019. – № 4. – С. 252–260. 
7. Жадан Ю. В. Науково-методичний підхід до обчислення оптимального 

рівня франшизи страховими компаніями України, як складова систем управління 
ризиками промислових підприємств / І. М. Посохов, П. О. Іващенко, Ю. В. Жадан 
// Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 1(69). – 
Ч. 2. – С. 19–25. 

Здобувачем запропоновано науково-методичний підхід до визначення 
оптимального рівня франшизи як сучасного інструмента управління ризиками 
переробних підприємств олійно-жирової галузі. 

Статті у наукових фахових виданнях: 
8. Жадан Ю. В. Особливості якісного та кількісного аналізу ризиків 

підприємств олійно-жирової галузі / Ю. В. Жадан // Вісник НТУ «ХПІ» 
(економічні науки): зб. наук. пр. – 2017. – № 46 (1267). – С. 63–67. 

9. Жадан Ю. В. Класифікація ризиків олійно-жирових підприємств України 
/ Ю. В. Жадан // Причорноморські економічні студії : наук. журн. – 2017. – 
Вип. 16. – С. 68–74. 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях: 
10. Zhadan Y. V. Efficiency assessment of implementation of the mechanism of 

innovative risk management of the fat and oil industry in Ukraine / Y. V. Zhadan // 
ScienceRise. – 2020. – № 5. – P. 61–70.  

Публікації у матеріалах конференцій: 
11. Жадан Ю. В. Основні етапи управління ризиками на промислових 

підприємствах / Ю. В. Жадан // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. Інтернет конф. 
«Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, 
ефективність». – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 84. 

12. Жадан Ю. В. Управління інноваційними ризиками на підприємствах 
олійно-жирової галузі / Ю. В. Жадан, І. М. Посохов // Матеріали X Міжнар. наук.-
практ. конф. «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». – Суми : 
ФОП Ткачов О.О., 2016. – С. 75-76. 

Здобувачем розроблено технологію управління ризиками, яка 
характеризується дворівневою системою контролю. 

13. Жадан Ю. В. Актуальні проблеми розвитку сировинної бази олійно-
жирової галузі в Україні /  Т.  А.  Жадан,  Ю.  В.  Жадан //  The  development  of  
international competitiveness: state, region, enterprise : proc. of the intern. sci. conf. – 
Lisbon : Baltija Publishing, 2016. – Pt. 1. – P. 79-82.  

Здобувачем визначено основні проблеми розвитку сировинної бази 
переробних підприємств олійно-жирової галузі України. 

14. Zhadan U. V. The features of risk management on oilseed industry enterprises 
/  I.  M.  Posokhov,  U.  V.  Zhadan  //  Materials  of  the  International  Scientific  Practical  
Conference «Perspectives in science for 2017». – Philadelphia: Theoretical & Applied 
Science, 2017. – Iss. 01. – Vol. 45. – P. 101-108. 

Здобувачем виявлено специфіку ризиків та проблеми розвитку ефективного 
ризик-менеджменту на олійно-жирових підприємствах.  

15. Жадан Ю. В. Удосконалення оцінки і управління фінансовими ризиками 
на промислових підприємствах олійно-жирової галузі / Ю. В. Жадан // Матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. «Європейська інтеграція: історичний досвід та 
економічні перспективи». – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечнікова, 2017. – С. 106-108. 

16. Жадан Ю.В. Стратегії управління ризиками підприємств як складних 
соціально-економічних систем / Ю.В. Жадан // Матеріали Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф. «Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій 
економіці». – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 22-24. 
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17.  Жадан Ю. В. Особливості вибору організаційних форм управління 
ризиками олійно-жирових підприємств / Ю. В. Жадан // Матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум–
2017». – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 108-111. 

18.  Жадан Ю. В. Формування системи показників для оцінки ризиків 
підприємств олійно-жирової галузі / Ю. В. Жадан // Матеріали VIІІ Міжнар. наук.-
практ. Інтернет-конф. «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: 
проблеми, перспективи, ефективність». – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 16-18. 

19. Жадан Ю.В. Особенности управления рисками на предприятиях 
масложировой отрасли / І. М. Посохов, Ю. В. Жадан // Матеріали X Міжнар. 
наук.-практ. конф. «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, 
прозорість та сталий розвиток». – Харків : ХНУБА, 2018. – Ч. 1. – С. 188-191.  

Здобувачем визначено особливості управління ризиками на підприємствах 
олійно-жирової галузі. 

20.  Zhadan Y. V. Developing Risk Management Framework at Fat-and-Oil 
Industry Enterprises / Y. V. Zhadan, M. V. Korin, H. V. Obruch, I. M. Posokhov // 
Advances in Economics, Business and Management Research, volume 99 : Proceedings 
of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic 
Management of Economic System (MDSMES 2019). – Ivano-Frankivsk : Polyanytsia 
village (TC Bukovel), 2019. – С. 350-354. 

Здобувачем виокремлено основні складові механізму управління ризиками 
підприємств олійно-жирової галузі. 

 
АНОТАЦІЇ 

 
Жадан Ю. В. Формування механізму управління ризиками переробних 

підприємств. На правах рукопису.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», Харків, 2020. 

Дисертацію присвячено розробці і науковому обґрунтуванню теоретичних і 
науково-методичних підходів до формування механізму управління ризиками 
переробних підприємств України. 

Узагальнено наукові погляди на економічну сутність понять «ризик» і 
«управління ризиками» та удосконалено їх дефініції. Запропоновано фасетно-
їєрархічну класифікацію ризиків підприємств, що враховує специфіку їх 
діяльності та включає одночасне групування ризиків за причинами та природою 
виникнення на трьох ієрархічних рівнях джерел їх походження (глобальному, 
галузевому та рівні самих підприємств). Обґрунтовано елементи формування 
механізму управління ризиками підприємств та побудовано його структурно-
логічну схему.  

Розвинуто науково-практичний підхід до якісної оцінки ризиків переробних 
підприємств олійно-жирової галузі на основі класифікації ризиків переробних 
підприємств та експертного оцінювання. Запропоновано методичні підходи до 
кількісної оцінки фінансових ризиків переробних підприємств олійно-жирової 
галузі на основі нормативного та інтегрального методів.  

Розроблено методичний інструментарій маржинального аналізу діяльності 
переробних підприємств олійно-жирової галузі з урахуванням невизначеності 
реалізації господарських рішень. Обґрунтовано систему організаційно-
економічного забезпечення, спрямованого на мінімізацію та нейтралізацію 
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ризиків переробних підприємств олійно-жирової галузі. 
Ключові слова: ризик, управління ризиками, механізм управління ризиками, 

переробні підприємства, оцінка ризиків, маржинальний аналіз, організаційно-
економічне забезпечення, ефективність. 

 
 
Zhadan Y.V. Formation of mechanism of risk management of processing 

enterprises. Manuscript. 
Thesis for granting the Degree of Candidate of Economical sciences in speciality 

08.00.04 – economics and management of enterprises (by types of economic activity). – 
National Technical University «Kharkiv Politechnical Institute», Kharkiv, 2020. 

The thesis is devoted to the development and scientific substantiation of 
theoretical and scientific-methodical approaches to the formation of a risk management 
mechanism for processing enterprises in Ukraine.  

As a result of the analysis of modern scientific approaches to understanding the 
economic essence of the concepts «risk» and «risk management», the most significant 
features and properties of risks, which specify the features of their occurrence, existence 
and prevention under conditions of uncertainty, are identified and their essence is 
clarified. A facet-hierarchical classification of the risks of processing enterprises, which 
includes their simultaneous grouping for reasons (exogenous and endogenous) and 
nature of their origin(objective and subjective) at three hierarchical levels of sources 
(global, sectoral and the level of the enterprises themselves), is proposed. The 
constituent elements of the risk management mechanism of processing enterprises, 
which are a set of interconnected subjects, objects, goals, objectives, principles, 
functions, methods and tools, the use of which in the process of risk management 
ensures effective management decisions, are substantiated.  

A scientific and practical approach to the qualitative risk assessment of the fat-
and-oil processing enterprises, which is based on the classification of risks of processing 
enterprises and expert assessment, has been developed. It is proposed to quantify the 
financial risks of fat-and-oil processing enterprises by comparing the system of financial 
and economic indicators characterizing property risks, risks of loss of liquidity, 
solvency, business activity and profitability, with the corresponding dynamic, 
comparative, static and combined standards and  their changes in time. The methodical 
approach to the integrated risk assessment of fat-and-oil processing enterprises, using a 
logit model based on the main components of the coefficients system that characterize 
financial risks, has been improved.  

A methodical tools for marginal analysis of fat-and-oil processing enterprises 
with taking into account the uncertainty of economic decisions and based on the results 
of empirical risk assessment of fat-and-oil enterprises in areas of absolute and probable 
losses and simulate modeling of CVP-analysis, have been developed. The system of 
organizational and economic measures aimed at minimizing and neutralizing the risks 
of  fat-and-oil processing enterprises is substantiated. 

Key words: risk, risk management, risk management mechanism, processing 
enterprises, risk assessment, margin analysis, organizational and economic support, 
efficiency. 
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