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Дисертацію присвячено розробці і науковому обґрунтуванню 

теоретичних і науково-методичних підходів до формування механізму 

управління ризиками переробних підприємств України. 

На підставі аналізу еволюції поглядів на сутність поняття «ризик» 

виокремлено 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, теорія нечітких 

множин і нечіткої логіки та ін.). Така періодизація дає змогу в більш 

раціональний спосіб впорядкувати масив емпіричної та теоретичної 

інформації стосовно становлення уявлень про економічну природу ризику. 

Узагальнення та систематизація сучасних наукових підходів до 

розуміння економічної сутності понять «ризик» та «управління ризиками», 

дозволило виділити 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, та запропонувати їх авторські дефініції. Це сприяє 
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подоланню неоднозначності розуміння їх економічної сутності та 

розпливчастості термінології теорії управління ризиками. 

На основі критичного аналізу основних переваг та недоліків існуючих 

класифікацій ризиків розроблено фасетно-їєрархічну класифікацію ризиків 

переробних підприємств, що передбачає одночасне їх групування на трьох 

ієрархічних рівнях джерел походження (глобальному, галузевому та рівні 

самих підприємств) за екзогенними і ендогенними причинами та 

об’єктивною і суб’єктивною природою виникнення. Запропонована 

класифікація враховує специфіку, характер та умови діяльності переробних 

підприємств та сприяє спрощенню процесу ідентифікації ризиків для цілей їх 

якісної і кількісної оцінки. 

Розроблено структурно-логічну схему формування механізму 

управління ризиками переробних підприємств та обґрунтовано її основні 

елементи, що є сукупністю суб’єктів, об’єктів, мети, завдань, принципів, 

функцій, методів та інструментів, які забезпечують управлінський вплив на 

ризики залежно від рівня їх виникнення. Такий підхід дозволяє встановити 

рівень ризикованості діяльності переробних підприємств, сформувати склад 

організаційно-економічного забезпечення, спрямованого на мінімізацію та 

нейтралізацію ризиків, та оцінити ефективність його впровадження. 

Доведено, що олійно-жирові підприємства відіграють надзвичайно 

важливу роль в економіці України, експортний потенціал яких є джерелом 

валютних надходжень, стимулом розвитку аграрних підприємств та 

підприємств харчової 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 та її експортною орієнтацією; 

впровадженням новітніх технологій комплексної переробки олійної 

сировини, виробництво нерафінованої і рафінованої соняшникової олії, 

маргарину, майонезу і побічних продуктів – шроту та лушпиння, останній з 
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яких є альтернативним джерелом енергії. 

Розвинуто науково-практичний підхід до якісної оцінки впливу 

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. Використання такого підходу надає можливість 

здійснити ранжування ідентифікованих ризиків за відносною вагомістю 

впливу та визначити найбільш ризиковані напрями діяльності підприємства. 

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 на основі співставлення 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 переробних підприємств олійно-жирової галузі у 

короткостроковій перспективі та використовувати зазначені результати для 

інформаційної підтримки процесу підготовки та прийняття управлінських 

рішень. 

Вдосконалено методичний підхід до інтегральної оцінки ризиків 

переробних підприємств олійно-жирової галузі, який базується на 

результатах логіт-моделювання ризикованості діяльності переробних 

підприємств олійно-жирової галузі в динаміці, побудованої на головних 

компонентах за групами фінансових ризиків підприємства. Запропонований 

підхід дає можливість отримати узагальнюючу оцінку рівня ризикованості 

діяльності переробних підприємств олійно-жирової галузі та використати 

зазначені результати для розробки складу організаційно-економічного 

забезпечення, спрямованого на його мінімізацію. 

Удосконалено методичний інструментарій маржинального аналізу 
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діяльності переробних підприємств олійно-жирової галузі з урахуванням 

невизначеності реалізації господарських рішень. Для оцінювання рівня 

ризику в умовах стохастичної невизначеності класичного типу 

запропоновано використання геометричної ймовірності та її емпіричні 

оцінки. За результатами імітаційного моделювання основних показників 

CVP-аналізу (costs-volume-profit) сформовано множину сценаріїв 

беззбиткового обсягу виробництва соняшникової олії з урахуванням фактору 

ризику, поведінки цін і змінних витрат. Запропонована імітаційна модель є 

основою для розв’язання оптимізаційних завдань беззбиткового обсягу 

виробництва олійно-жирової продукції 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 

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 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 рекомендовано для використання переробними 

підприємствами олійно-жирової галузі при трансфері фінансових, 

виробничих, комерційних та інших ризиків. 

Обґрунтовано систему організаційно-економічного забезпечення, 

спрямованого на формування здатності переробних підприємств олійно-

жирової галузі протистояти впливу негативних наслідків прояву ризиків на їх 

поточну діяльність, практична реалізація яких передбачає впровадження 

ризикозахисного механізму та удосконалення його організаційно-ресурсного 

забезпечення, що потребує чіткої координації між його організаційно-
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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 

забезпечення 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 ефективності впровадження механізму 

управління ризиками на переробних підприємствах олійно-жирової галузі 

здійснювати на підставі використання чинника NPV.  

Доведено, що удосконалення організаційно-економічного забезпечення 

механізму управління ризиками переробних підприємств є підґрунтям для 

прийняття раціональних і обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих 

на мінімізацію та упередження виникнення ризиків, досягнення високого 

рівня фінансової стійкості, прибутковості і конкурентоспроможності 

промислових підприємств. 

Ключові слова: ризик, управління ризиками, механізм управління 

ризиками, переробні підприємства, оцінка ризиків, маржинальний аналіз, 

організаційно-економічне забезпечення, ефективність. 
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SUMMARY 

 

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.  

Based on the analysis of the evolution of views on the essence of the concept 

of «risk», four stages of formation and development of the theoretical concept of 

risk management and its methodological tools are identified: Stage I (XIII century 

- second third of XVIII century) - with the risk of negative consequences; Stage II 

(the last third of the XVIII century - the end of the XIX century) - the formation of 

ideas  about  risk  as  a  factor  in  the  formation  of  profits;  Stage  III  (end  of  XIX  

century  -  middle  of  XX  century)  -  formation  of  the  concept  of  risks  in  

entrepreneurial activity; Stage IV (50-60s of the twentieth century to the present) - 

the formation of modern concepts of risk management (portfolio investment 

theory, fuzzy set theory and fuzzy logic, etc.). That kind of periodization makes it 

possible to organize in a more rational way an array of empirical and theoretical 

information regarding the formation of ideas about the economic nature of risk. 

Generalization and systematization of modern scientific approaches to 

understanding the economic essence of the concepts of «risk» and «risk 

management» made it possible to identify the most significant signs and properties 

of risks (object, subject, source, consequences, causes and conditions of occurrence 

and existence), which clarify the features their occurrence, existence and 

prevention in conditions of uncertainty, as well as their author's definitions. This 

helps to overcome the ambiguity in understanding their economic nature and the 
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vagueness of the terminology of the theory of risk management. 

Based on a critical analysis of the main advantages and disadvantages of 

existing classifications of risks, a facet-hierarchical classification of risks of 

processing enterprises has been developed, which provides for their simultaneous 

grouping at three hierarchical levels of sources of origin (global, sectoral and 

corporate) by exogenous and endogenous reasons, as well as for objective and the 

subjective nature of the occurrence. The proposed classification takes into account 

the specifics, nature and conditions of processing enterprises and simplifies the 

process of identifying risks for the purpose of their qualitative and quantitative 

assessment. 

The structural-logical scheme of formation of the mechanism of 

management of risks of the processing enterprises is developed and its constituent 

elements which are set of subjects, objects, the purpose, tasks, principles, 

functions, methods and tools which provide administrative influence on risks 

depending on level of occurrence are substantiated. This approach allows 

establishing the level of riskiness of processing enterprises, to form the 

composition of organizational and economic measures aimed at minimizing and 

neutralizing risks, and to assess the effectiveness of their implementation. 

It is proved that fat-and-oil enterprises play an extremely important role in 

the  economy  of  Ukraine,  the  export  potential  of  which  is  a  source  of  foreign  

exchange earnings, a stimulus for the development of agricultural enterprises and 

food industry enterprises. It is established that the factor of economic growth of 

enterprises of fat-and-oil industry, annual increase of their processing capacities 

and volumes of production is innovative development, which is characterized by 

high competitiveness of finished products and its export orientation; introduction 

of the latest technologies of complex processing of oil raw materials, production of 

unrefined and refined sunflower oil, margarine, mayonnaise and by-products - 

meal and husk, the latter of which is an alternative energy source. 

A scientific and practical approach to qualitative assessment of the impact of 

exogenous and endogenous, objective and subjective risks on the economic activity 
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of processing enterprises of the fat-and-oil industry by conducting an expert survey 

and economic and statistical processing of its results. The use of such an approach 

provides an opportunity to rank the identified risks by the relative importance of 

the impact and identify the most risky activities of the enterprise. 

A methodical approach to the quantitative assessment of financial risks of 

fat-and-oil processing enterprises based on the using of the normative method has 

been developed. It is proposed to assess the property risks, risks of liquidity, 

solvency, business activity and profitability of the enterprise on the basis of 

comparison of scientifically grounded system of financial and economic 

coefficients and the corresponding to them dynamic, comparative, static and 

combined standards. The use of such an approach makes it possible to determine 

the frequency and degree of impact of financial risks on the activities of fat-and-oil 

enterprises in the short term and use these results to provide information support 

for the process of preparation and management decisions. 

The methodical approach to the integrated risk assessment of fat-and-oil 

processing enterprises is improved, which is based on the results of logit-modeling 

of riskiness of fat-and-oil enterprises in the dynamics based on the main 

components by groups of financial risks of the enterprise. The proposed approach 

makes it possible to obtain a generalized assessment of the level of risk of fat-and-

oil  enterprises  and  use  these  results  to  develop  a  set  of  organizational  and  

economic measures aimed at minimizing it. 

The methodical tools of marginal analysis of activity of processing 

enterprises of fat-and-oil branch taking into account uncertainty of realization of 

economic decisions are improved. To assess the level of risk in conditions of 

stochastic uncertainty of the classical type, the use of geometric probability and its 

empirical estimates are proposed. Based on the results of simulation of the main 

indicators of CVP-analysis (costs-volume-profit), a set of scenarios of break-even 

volume of sunflower oil production is formed, taking into account the risk factor, 

price behavior and variable costs. The proposed simulation model is the basis for 

solving the optimization problems of the break-even volume of fat-and-oil 
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production and management decisions in conditions of uncertainty and risk. 

To minimize possible losses in the financial and economic activities of fat-

and-oil processing enterprises, which arise due to the most dangerous risks (in 

particular, financial, technical, technological, personnel, etc.), it is recommended to 

transfer responsibility for them to third parties through insurance. It is established 

that one of the decisive factors in concluding a risk insurance contract for an 

enterprise (insured) and an insurance company (insurer) is the amount of risk 

insurance, the optimal level of which is proposed to be determined on the basis of 

even distribution of accidental losses of the enterprise to risk. This approach is 

recommended for use by refineries in the fat-and-oil industry in the transfer of 

financial, industrial, commercial and other risks. 

The system of organizational and economic measures aimed at forming the 

ability of fat-and-oil processing enterprises to withstand the impact of negative 

consequences of risks on their current activities, the practical implementation of 

which involves the introduction of risk protection mechanism and improving its 

organizational and resource provision. Improving organizational and resource 

support requires clear coordination between its organizational and managerial, 

personnel, financial, information-analytical, logistical and regulatory components. 

Organizational and managerial support is aimed at organizing the process of risk 

management in the enterprise, the formation of a single methodological framework 

for risk management, development of functional responsibilities of specialists in 

risk management, the use of modern risk management technologies; personnel - for 

the training of highly qualified specialists in risk management; financial - to create 

reserves to finance risk management measures and compensation for losses from 

the consequences of their manifestation; information-analytical - for the collection, 

analysis and processing of information about the riskiness of financial and 

economic activities of the enterprise; logistical - for the availability of modern 

computer equipment and licensed risk management programs; regulatory - for the 

development and implementation of norms, rules, regulations on risk management 

of the enterprise. 
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It is proposed to evaluate the effectiveness of the implementation of the risk 

management mechanism at the processing enterprises of the fat-and-oil industry on 

the basis of the use of the NPV factor. 

It is proved that the improvement of the components of the organizational 

and economic mechanism of risk management of processing enterprises is the basis 

for making rational and sound management decisions aimed at minimizing and 

preventing risks, achieving a high level of financial stability, profitability and 

competitiveness of industrial enterprises. 

Key words: risk, risk management, risk management mechanism, processing 

enterprises, risk assessment, margin analysis, organizational and economic support, 

efficiency. 
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