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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У результаті дослідження визначено, що в сучасних умовах, розроблення науково-методичного підходу до оцінювання 
ризиків фінансово-господарської діяльності в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства є актуальною 
проблемою, вирішення якої дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. Метою статті 
є розроблення науково-методичного підходу до оцінювання ризиків фінансово-господарської діяльності в управлінні 
конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства. Запропоновано науково-методичний підхід відносно оцінки 
ризиків фінансово-господарської діяльності в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства. 
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фінансово-господарської діяльності, машинобудівне підприємство 

 

ВСТУП 
У Сучасних умовах розроблення науково-методичного 

підходу для оцінювання ризиків фінансово-господарської 
діяльності в управлінні конкурентоспроможністю ма-
шинобудівного підприємства є актуальною пробле-
мою, вирішення якої дозволить підвищити рівень кон-
курентоспроможності машинобудівних підприємств. 
Сучасні машинобудівні підприємства функціонують в 
умовах невизначеності ринкового середовища і праг-
нуть підтримувати свій рівень конкурентоспроможності 
в умовах зміни факторів ринкового середовища та 
впливу пандемії COVID-19. Актуальність теми та 
практичне значення дослідження вплинули на вибір 
теми статті. 

Праці В. Диканя [6], В. Вітлінського [2, 3], І. Вахо-
вич [4], О. Кузьміна [8], В. Лук’янової [9], І. Посохова 
[11-14, 18] присвячені проблемам управління ризиками 
на підприємстві. Питання розроблення науково-мето-
дичного підходу для оцінювання ризиків фінансово-
господарської діяльності промислових підприємств 
досліджені у публікаціях С.М. Ілляшенка [7], І. Посохова 
[15-17] та ін., проте потребує подальшого наукового 
дослідження проблема розроблення науково-методич-
ного підходу відносно оцінки ризиків фінансово-гос-
подарської діяльності машинобудівних підприємств. 

МЕТА роботи – розроблення науково-методичного 
підходу до оцінювання ризиків фінансово-господар-
ської діяльності у разі управління конкурентоспро-
можністю машинобудівного підприємства. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
У проведенні дослідження використано такі методи: 

аналіз та синтез, порівняння, теоретичне узагальнення, 
методи економіко-математичного моделювання тощо. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
Проведені наукові дослідження підтверджують, що 

виробництво продукції машинобудівних підприємств 

супроводжується впливом низки різних факторів ри-
зику [1–4, 7–9, 11–15]. 

Внаслідок цього існує необхідність виокремлення 
та достовірної оцінки ризиків цих підприємств. Зав-
дання ідентифікації та ймовірнісної оцінки різному-
нітних ризиків фінансово-господарської діяльності ма-
шинобудівних підприємств можна вирішувати шляхом 
застосування методів економіко-математичного моде-
лювання. 

Тобто розроблення науково-методичного підходу 
відносно оцінювання ризиків фінансово-господарської 
діяльності в управлінні конкурентоспроможністю су-
часних машинобудівних підприємств є актуальним 
завданням. За допомогою сучасних методів економіко-
математичного моделювання потрібно оцінити потен-
ційні збитки, що виникають внаслідок несприятливого 
впливу низки факторів ризику. Водночас слід оцінити 
ці можливі збитки внаслідок різної ймовірності про-
яву даної кількості факторів ризиків [10-15]. 

Розглянемо процес управління ризиками машино-
будівних підприємств та виокремимо особливості, 
характерні для галузі машинобудування. 

Необхідність підтримки високого рівня конкуренто-
спроможності продукції та сталого розвитку машино-
будівних підприємств підкреслює те, що невизначе-
ність та ризики частіше проявляються на початку ви-
робництва продукції, тоді як зміни виробничого про-
єкту без суттєвого коригування вартості виробничого 
проєкту слід здійснювати на початкових етапах 
реалізації виробничого проєкту, тобто стійкість управ-
ління виробничим проєктом внаслідок цього має різне 
значення на різних етапах реалізації проєкту [8]. 

Отже, чинники ризику негативно впливають на вар-
тість реалізації виробничого проєкту машинобудівних 
підприємств, тобто сприяють прояву та реалізації збитків 
на різних етапах виробничого проєкту. Внаслідок цього 
потрібно вчасно прогнозувати ці збитки та приймати 
управлінські рішення, з метою їх попередження. 

 І.М. ПОСОХОВ, О.В. ЧЕПІЖКО, 2022



ISSN 2786-5517 (Online), ISSN 2409-1944 (Print). Економіка. Фінанси. Право. 2022. № 1/1 

21 

Запропоновано науково-методичний підхід для оці-
нювання ризиків фінансово-господарської діяльності в 
управлінні конкурентоспроможністю сучасних маши-
нобудівних підприємств, що містить економіко-мате-
матичну модель формування фінансових втрат, які 
виникають внаслідок прояву несприятливих факторів 
ризику [16-18]. 

Процедуру реалізації цього проєкту слід описати 
за допомогою економічних параметрів, що змінюються 
у реалізації проєкту, а саме вартість проєкту, час ре-
алізації проєкту тощо. Динаміку показників реалізації 
виробничого проєкту можна подати системою дифе-
ренціальних рівнянь, а саме: 

і	 	 		  , 	  ,   	 
	 			 	, 		  			  	

 . (1) 

Ризики можна охарактеризувати двома величинами, 
а саме: ймовірністю виникнення 1 та тяжкістю нас-
лідків 2. 

Звідси, 

	 .  (2) 

В економіко-математичних моделях зміст вище 
наведених функцій ризику полягає у корекції значень 
економічних параметрів машинобудівного підприємства, 
проте значення цих функцій є стохастичними. Далі 
розкриємо, як ризики можуть впливати на вартість 
реалізації проєкту. Цей підхід може бути узагаль-
нений і в разі урахування інших параметрів вироб-
ничого проєкту (наприклад, часових параметрів). 

Виробничий проєкт пропонуємо позначати Р. Для 
реалізації виробничого проєкту Р слід реалізувати пе-
релік заходів (операцій, дій тощо) {i, i = 1,…,N, де 
N – кількість заходів під час кожного етапу: 
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 (3) 

Передбачено фінансування реалізації кожного 
заходу в обсязі S(Mi): 
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 (4) 

Вартість реалізації кожного етапу виробничого 
проєкту дозволяє зробити узагальнені оцінки фінан-
сових витрат на реалізацію виробничого проєкту, що 
включає планові значення реалізації етапів: 

S0
Э  S0

Э  S0
Э,  (5) 

де К – кількість етапів виробничого проєкту та ряд 
реальних значень S1

Э S1
ЭS1

Э. 
Кожному етапу відповідатиме перелік заходів, 

вартість реалізації яких можна описати вектором: 
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 (6) 

У проведенні моніторингу вартості реалізації ви-
робничого проєкту розглядатимемо планову та реальну 
траєкторію зміни вартості виробничого проєкту. 

Якщо реальні значення вартісного показника пере-

вищують планові, слід прийняти певні управлінські 
рішення з повернення вартості проєкту на планову 
траєкторію. 

Зазвичай, зміна вартості виробничого проєкту по-
в’язана з наявністю невизначеності та проявом фак-
торів ризику у реалізації виробничого проєкту. 

Під кількісною оцінкою ризику перевищення вар-
тості реалізації виробничого проєкту на певному етапі 
розуміємо математичне очікування різниці реального 
та планового показника до планового показника: 

0

0
( )э э

S
э

S S
R E

S


 .  (7) 

На аналізованому етапі слід реалізувати Q певних 
заходів. Рахуємо, що кожен захід можливо охаракте-
ризувати показником 0

эS  планової вартості реалізації 

та показником 1эS , що визначає можливе значення вар-

тості у реалізації проєкту з урахуванням можливого 
впливу факторів ризику. У цьому випадку рівень 
ризику підвищення вартості етапу залежить від ве-
личини 0

1 1( )э эS S для кожного заходу етапу. 

Формула оцінки ризику перевищення вартості ре-
алізації етапу проєкту, на думку автора, має такий 
вигляд: 

    1 1 2 2

1

0 0 0

0 0 0
2

Q Q

Q

Э Э Э Э Э Э

Э Э

S S S S S S

S S
R E

S

    

 

 
 
 
 

. (8) 

Також слід враховувати різночасність кожного із 
заходів етапу, що потребує запровадження вагових 
коефіцієнтів. Тоді формули для оцінки рівня ризику 
та визначення вагових коефіцієнтів будуть мати нас-
тупний вигляд: 

  1 1 2 2
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(9) 

де Ti – час реалізації заходів етапу проєкту. 
Тобто вартісні збитки залежать від планової ве-

личини вартості етапу вирибничого проєкту та рівня 
ризику цього проєкту: 

 0,Э Э ЭL L R S .  (10) 

Згідно з визначенням ризику (7) формула для роз-
міру збитків матиме наступний вигляд: 

0
Э Э ЭL R S  .  (11) 

Управління такими видами ризиків відбувається 
на низовому рівні, наприклад, під час детального роз-
гляду кожного із заходів етапу виробничого проєкту. 

Розкриємо економіко-математичну модель аналізу 
фінансових ризиків етапу виробничого проєкту зі ство-
рення продукції на підставі ключових компетенцій. 

У побудові економіко-математичної моделі будемо 
спиратися на вимоги Міжнародного стандарту ISO 
31000. Менеджмент ризику. Керівництво. 2018–02. 
(Risk management – Guidelines 2018–02) та ГОСТ Р 
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ИСО/МЭК 31010–2011 «Менеджмент риска. Методы 
оценки риска». [5, 10]. 

Одним із низки існуючих методів аналізу ризиків 
є сучасний метод розроблення «матриці наслідків та 
ймовірностей» [5, 10]. 

Відповідно до нього формування втрат у реалізації 
заходів проєкту слід подати як систему чинників 
підвищення вартості реалізації заходу (чинників 
ризику) та негативних наслідків факторів ризику. 

Кожному наслідку відповідає показник фінансо-
вих втрат Lj, який відображає обсяг додаткового фі-
нансування виробничого проєкту за умови врахування 
прогнозованого впливу ризикоутворюючих чинників. 

Задля вдосконалення оцінки негативного впливу 
ризикоутворюючих чинників введемо в модель показ-
ник оцінки розміру впливу ризикоутворюючих чин-
ників формування фінансових втрат. 

Цей показник за ймовірнісним законом має зна-
чення від 0 до 1, для розрахунків цього показника про-
понуємо застосовувати дискретний закон розподілу 
цих показників, згідно з яким математичне очіку-
вання розміру прояву ризикоутворюючого чинника Fi 
можна подати у такий спосіб: 

  

1

( ) . 
n

j j

j

b Fi b p


  ,  (12) 

де pj – ймовірність прояву ризикоутворюючого 
чинника Fi з оцінкою розміру впливу на формування 
збитків bj; 

j – деяка множина індексів значень дискретного 
закону розподілу. 

Кожен чинник ризику впливає на розмір фінансових 
збитків, які викликані наслідками, і цей вплив є не-
рівнозначним. 

Тому пропонуємо ввести в дану модель вагові кое-
фіцієнти wij ризикоутворюючих чинників, що відоб-
ражають ступінь впливу ризикоутворюючих факторів 

на формування фінансових втрат, що відповідають 
наслідкам. За умови наявності цих даних формулу 
для оцінки додаткового фінансування заходу М у 
рамках певного етапу можна подати так: 

 

  
m

1 1

  
m n

j
ij i

j j

L L w b
 

   ,  (13) 

Вагові коефіцієнти wij, які введені в модель, під-
лягають встановленню за допомогою «методу визна-
чення матриці наслідків та ймовірностей» [4, 5], 
складники якої виражають ступінь впливу ризико-
утворюючого чинника на розмір фінансових збитків 
для кожного наслідку (табл. 1). 

Для заповнення даних матриці широко викорис-
товують як експертні методи, так і навіть різні рег-

ресійні моделі. Зазначимо, що  

1

  1
n

ij
j

w


 , j=1,2,...,т. 

Дискретний закон розподілу ймовірності ступеня 
впливу ризикоутворюючого чинника у реалізації пев-
ного заходу можна визначити за допомогою викорис-
тання різних методів економічного прогнозування. 

Роботу запропонованої авторами економіко-мате-
матичної моделі зобразимо на прикладі. 

Методи оцінювання ступеня прояву певних ризико-
утворюючих чинників розкриємо на етапі реалізації 
виробничого проєкту. 

Потрібно оцінити імовірну міру прояву ризико-
утворюючого чинника «Зміна курсу валют». Для такої 
оцінки слід мати прогнозні значення зміни вартості 
іноземної валюти, що на державному рівні встановлені 
фінансовими регуляторами. Ризик у реалізації проєкту 
полягає у перевищенні реального курсу валюти над 
прогнозним. 

Автори вважають, що дискретний закон розподілу 
ймовірності для ризикоутворюючого чинника, зображує 
це перевищення (у % від прогнозу). (табл. 2). 

Таблиця 1 – Матриця наслідків та ймовірностей 
Фактор Наслідок 1 Наслідок 2 … Наслідок m 

Фактор 1 W11 W12 … W1m 
Фактор 2 W21 W22 … W2m 

… … … … … 
Фактор 4 Wn1 Wn2 … Wnm 

Таблиця 2 – Дискретний закон розподілу імовірності для фактору ризику 
Фактор 0 % <10 % 10–20 % 20–30 % 30–40 % 

Нормовані значення 0 0,12 0,4 0,68 1 
Імовірність 0,6 0,08 0,04 0,025 0,02 

b = 0*0,7 + 0,12*0,08 + 0,40*0,04 + 0,68*0,025 + 1*0,02 = 0,063 

Прогнозування можливих збитків від реалізації 
заходів виробничого проєкту з випуску машинобудівної 
продукції сприятиме ефективному обліку ризикоутво-
рюючих чинників та зростанню рівня економічної 
стійкості у реалізації виробничого проєкту. 

Тобто заходи зі своєчасного прогнозування та 
ефективного обліку ймовірності прояву ризикоутво-
рюючих чинників сприятимуть збереженню та під-
вищенню конкурентних переваг виробничого проєкту 
з випуску готової продукції машинобудівних під-
приємств. 

ВИСНОВКИ 
Проведено аналіз наукових публікацій з управ-

ління ризиками на підприємстві та розроблення нау-
ково-методичного підходу до оцінювання ризиків фінан-
сово-господарської діяльності машинобудівних підприємств. 

Запропоновано науково-методичний підхід до оці-
нювання ризиків фінансово-господарської діяльності в 
управлінні конкурентоспроможністю машинобудівного 
підприємства. 

Облік ризиків у реалізації виробничого проєкту з 
випуску машинобудівної продукції є одним із сучас-
них інструментів, що супроводжують процес ефектив-
ного використання ключових компетенцій для підви-
щення рівня конкурентоспроможності машинобудівних 
підприємств. 
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO RISK ASSESSMENT OF FINANCIAL AND 
ECONOMIC ACTIVITY IN MANAGING THE COMPETITIVENESS OF MACHINE-BUILDING 

Introduction. The study found that in modern conditions, the development of scientific and methodological approach to assessing 
the risks of financial and economic activities in managing the competitiveness of machine-building enterprises is an urgent problem, 
the solution of which will increase the competitiveness of machine-building enterprises. 

The purpose of the paper is to develop a scientific and methodological approach to assessing the risks of financial and economic 
activities in managing the competitiveness of the machine-building enterprise. 

Results. Accounting for risks during the implementation of the production project for the production of machine-building 
products is one of the modern tools that accompany the process of effective use of key competencies to increase the competitiveness 
of machine-building enterprises. A scientific and methodological approach to assessing the risks of financial and economic activities 
in managing the competitiveness of the machine-building enterprise is proposed. Forecasting possible losses from the 
implementation of measures of the production project for the production of machine-building products will contribute to the effective 
accounting of risk factors and increase the level of economic stability during the implementation of the production project. 

Conclusions. The analysis of scientific publications on risk management at the enterprise and the development of scientific and 
methodological approach to risk assessment of financial and economic activities of machine-building enterprises. A scientific and 
methodological approach to assessing the risks of financial and economic activities in managing the competitiveness of the machine-
building enterprise is proposed. Мeasures for timely forecasting and effective accounting of the probability of occurrence of risk 
factors will help maintain and increase the competitive advantages of the production project for the production of finished products 
of machine-building enterprises. 

Keywords: competitiveness, risk, risk management, scientific and methodological approach, risk assessment of financial and 
economic activities, machine-building enterprise 
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