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АНОТАЦІЯ
Посохов І.М., Ⱦɸɠɟɜ ȼ Ƚ ɀɚɞɚɧ ɘ. В., Сусліков С. В., Новік І.О.
Формування механізму управління ризиками переробних підприємств.
Монографію

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 (50-60ті 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
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дефініції. Це

сприяє

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)

об’єктивною

і

за

екзогенними

суб’єктивною

і

природою

ендогенними
виникнення.

причинами

та

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 складові
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-економічних

заходів,

спрямованих

на

мінімізацію

та

нейтралізацію ризиків, та оцінити ефективність їх 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

інноваційний

переробних
розвиток,

потужностей
який

та

обсягів

виробництва

характеризується

є

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
4

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 олійно-жирових підприємств 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 олійно-жирових
підприємств в динаміці, побудованої на головних компонентах за групами
фінансових ризиків підприємства. Запропонований підхід дає можливість
отримати узагальнюючу оцінку рівня ризикованості діяльності олійножирових підприємств та використати зазначені результати для розробки
складу організаційно-економічних заходів, спрямованих на його мінімізацію.
Удосконалено методичний інструментарій маржинального аналізу
діяльності переробних підприємств олійно-жирової галузі з урахуванням
невизначеності реалізації господарських рішень. Для оцінювання рівня
5

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-економічних

заходів,

спрямованих на формування здатності переробних підприємств олійножирової галузі протистояти впливу негативних наслідків прояву ризиків на їх
поточну діяльність, практична реалізація яких передбачає впровадження
ризикозахисного механізму та удосконалення його організаційно-ресурсного
забезпечення.
потребує

Удосконалення

чіткої

координації

організаційно-ресурсного
між

його

забезпечення

організаційно-управлінською,

кадровою, фінансовою, інформаційно-аналітичною, матеріально-технічною
6

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 ризикменеджменту, 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

ефективності

впровадження

механізму

управління ризиками на переробних підприємствах олійно-жирової галузі
здійснювати на підставі використання чинника NPV.
Доведено, що удосконалення складових елементів організаційноекономічного 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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ВСТУП
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 олійножирова галузь, яка щороку демонструє високі темпи нарощування
переробних потужностей, обсягів виробництва та експорту продукції. За
останні п’ять років виробничі потужності переробних олійно-жирових
підприємств 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 олійно-жирових підприємств для національної економіки стає
більш помітною в контексті зовнішньої торгівлі. Частка експорту олійножирової 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

підприємств, слід враховувати, що

переробних

олійно-жирових

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

І. Балабанова [5],

в

працях провідних

В. Вітлінського [28-31],

вчених: О. Альгіна [2],
Г. Великоіваненко [28],

Н. Внукової [32], В. Глущенка [40], П. Грабового [42], В. Гранатурова [44],
Т. Давидюк [46],

В. Диканя [48],

С. Ілляшенка [85],

Р. Качалова [93],

Г. Клейнера [98], Н. Корж [103-104], М. Круї [110], І. Посохова [171-186],
В. Прохорової [188-189], О. Устенка [227], О. Шапкіна [247], А. Шегди [250]
та ін. Дослідженню ризиків в діяльності промислових підприємств
9

присвятили

свої

праці:

Ю. Калюжна [90],

Н. Краснокутська [108],

О. Кузьмін [114], В. Лук’янова [128], А. Медведева [137], В. Міщенко [145],
П. Перерва [166], Л. Соколова [208] та інші науковці. Питання формування
механізму

управління

І. Вахович [24],

ризиками

І. Вербіцька [25],

досліджували
О. Рудич [192],

такі

науковці,

як:

Ю. Тюленєва [220],

Т. Цвігун [236], Н. Осьмьоркіна [160], А. Дуброва [56-57]. Разом з тим,
незважаючи на 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

наукового

дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Наукове дослідження 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 олійно-жирових підприємств України,
спрямованих на підвищення рівня їх конкурентоспроможності; кафедри
економічного аналізу та обліку Національного технічного університету
«Харківський

політехнічний

інститут»:

«Формування

економічного механізму управління галузевими і
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організаційно-

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 авторами

розроблено методичний інструментарій маржинального аналізу діяльності
переробних

підприємств

з

урахуванням

невизначеності

реалізації

господарських рішень.
Мета і завдання дослідження. Метою монографії 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;
- удосконалити теоретико-методичні підходи до формування складових
елементів механізму управління ризиками переробних підприємств;
- розвинути науково-практичний підхід до якісної оцінки ризиків
переробних олійно-жирових підприємств;
- запропонувати методичний підхід до кількісної оцінки фінансових
ризиків переробних олійно-жирових підприємств;
- сформувати підхід до інтегральної оцінки ризиків переробних олійножирових підприємств;
- вдосконалити методичний інструментарій маржинального аналізу
діяльності

переробних

олійно-жирових

підприємств

з

урахуванням

невизначеності реалізації господарських рішень;
- обґрунтувати

систему

організаційно-економічних

заходів,

спрямованих на мінімізацію та нейтралізацію ризиків переробних олійножирових підприємств.
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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
монографії.
Інформаційну базу складають: законодавчі акти України; міжнародні
та вітчизняні нормативно-правові документи; офіційні матеріали Державної
служби статистики України, УкрНДІОЖ НААН України,
виробників

«Укроліяпром», міжнародних організацій,

аналітичних

і

консалтингових

організацій і підприємств;

агентств;

офіційних

асоціації

інформаційносайтів

установ,

дані фінансової та статистичної звітності

переробних олійно-жирових підприємств України;

матеріали Міжнародних

наукових конференцій; наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених із
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досліджуваної проблематики; результати анкетних опитувань та інших
досліджень.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому:
удосконалено:
- сутність поняття «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-логічне

втілення

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 та заходів впливу на ризики;
набули подальшого розвитку:
- науково-практичний підхід до якісної оцінки ризиків переробних
олійно-жирових підприємств, 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 олійно-жирових підприємств, який на відміну від наявних,
базується на співставленні системи фінансово-економічних показників, що
характеризують

майнові

ризики,
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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
олійно-жирових підприємств, 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 заходів з управління
ризиками;
- методичний

інструментарій

маржинального

аналізу діяльності

переробних олійно-жирових підприємств з урахуванням невизначеності
реалізації господарських рішень, який на відміну від існуючих, базується на
результатах емпіричної оцінки ризикованості діяльності олійно-жирових
підприємств в зонах абсолютної та ймовірної збитковості та імітаційного
моделювання

показників

CVP-аналізу,

що

дає

змогу

підвищити

обґрунтованість прийняття управлінських рішень при виборі стратегії
розвитку підприємства, формуванні його асортиментної та цінової політики;
- система
мінімізацію

та

організаційно-економічних
нейтралізацію

ризиків

заходів,

спрямованих

переробних

на

олійно-жирових

підприємств, 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 олійно-жирових підприємств з урахуванням галузевої
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специфіки

їх

діяльності.

Розроблено

практичні

рекомендації

щодо

ідентифікації екзогенних та ендогенних, суб’єктивних та об’єктивних ризиків
переробних олійно-жирових підприємств на основі запропонованої фасетноїєрархічної класифікації. Доведено до рівня практичної реалізації можливість
застосування результатів імітаційного моделювання основних показників
CVP-аналізу при виборі стратегії розвитку підприємства, формуванні його
асортиментної та цінової політики. Запропоновано методичний підхід до
оцінки ефективності механізму управління ризиками переробних олійножирових підприємств 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 наукового дослідження 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», «Ризикменеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (м. Харків, акт
від 17.07.2020 р.).
Особистий внесок авторів. Усі положення та результати
дослідження

одержані

економічної

сутності

авторами
понять

особисто.

«ризик»

та

Серед

них:

«управління

вдосконалення класифікації ризиків переробних підприємств;

наукового
уточнення
ризиками»;
розробка

структурно-логічної схеми формування елементів механізму управління
ризиками переробних підприємств; вдосконалення методичних підходів до
якісної, кількісної та інтегральної оцінки ризиків переробних олійно-жирових
підприємств; вдосконалення методичного інструментарію маржинального
аналізу діяльності переробних олійно-жирових підприємств з урахуванням
невизначеності реалізації господарських рішень; обґрунтування системи
15

організаційно-економічних

заходів,

спрямованих

на

мінімізацію

та

нейтралізацію ризиків переробних олійно-жирових підприємств.
Апробація результатів монографії. Основні положення і практичні
результати дослідження 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 science for 2017» (Philadelphia, USA, 2017), «Європейська
інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи» (Одеса, 2017),
«Менеджмент

розвитку

економіці» (Полтава,
процесів

2017),

«Оптимум–2017»

модернізації
розвиток»

соціально-економічних

економіки:
(Харків,

2018),

систем

у

новій

«Дослідження та оптимізація економічних
(Харків,

2017),

креативність,
«Modeling,

«Європейський вектор
прозорість

Development

Management of Economic System» (Ivano-Frankivsk, 2019).
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та
and

сталий
Strategic

ВИСНОВКИ
У монографії вирішено науково-практичне завдання щодо розробки та
наукового

обґрунтування

теоретичних

і

науково-методичних

підходів

формування механізму управління ризиками переробних підприємств.

до

Основні

висновки та результати, які отримано у процесі дослідження, полягають у такому:
1. За результатами критичного аналізу існуючих підходів до визначення
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 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.
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3. Обґрунтовано складові елементи формування механізму управління
ризиками переробних підприємств та побудовано його структурно-логічну
схему. Організаційно-економічний механізм 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
екзогенних та ендогенних, об’єктивних і суб’єктивних ризиків на господарську
діяльність переробних олійно-жирових підприємств 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; економікостатистичну 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 олійно-жирових підприємств на основі використання нормативного
методу.

Запропоновано

ліквідності,

оцінювання

платоспроможності,

майнових

ділової

ризиків,

активності

ризиків

та

втрати

прибутковості

підприємства здійснювати за допомогою науково-обґрунтованої системи
фінансово-економічних

коефіцієнтів
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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 олійно-жирових підприємств, який базується на результатах логітмоделювання ризикованості діяльності олійно-жирових підприємств в динаміці,
побудованої на головних компонентах за групами фінансових коефіцієнтів, що
характеризують

«Майновий стан»,

«Ліквідність»,

«Рентабельність»

«Платоспроможність»,

«Ділову активність»

та

підприємства.

Запропонований

методичний підхід

дає можливість отримати узагальнюючу оцінку рівня

ризикованості діяльності олійно-жирових підприємств та використати зазначені
результати

для

розробки

складу

організаційно-економічних

заходів,

спрямованих на його мінімізацію.
7. Вдосконалено методичний інструментарій маржинального аналізу
діяльності

переробних

олійно-жирових

підприємств

невизначеності реалізації господарських рішень.

з

урахуванням

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

результатами імітаційного моделювання основних показників
(costs-volume-profit)

оцінок.

За

CVP-аналізу

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,
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формуванні його асортиментної та цінової політики.
Удосконалено науково-методичний підхід до обчислення оптимального
рівня страхової премії олійно-жирових підприємств України, як складову
вибору оптимального методу страхування ризиків та систем управління
ризиками переробних підприємств, що має такі результати: запропоновано
формулу для обчислення оптимального рівня страхової премії; аналіз її
поведінки та отримано лінійну залежність між оптимальним рівнем страхової
премії і правим кінцем інтервалу рівномірного розподілу випадкових збитків
підприємства. Використання даного науково-методичного підходу, як складової
систем управління ризиками переробних підприємств олійної жирової галузі,
дозволяє дозволяє підвищити достовірність обчислення оптимального рівня
страхової

премії та ефективність

страхування

ризиків

олійно-жирових

підприємств та страхових компаній України та вдосконалити методологію
управління ризиками.
8. Розроблено систему організаційно-економічних заходів, спрямованих
на формування здатності переробних олійно-жирових підприємств протистояти
впливу негативних наслідків прояву ризиків на їх поточну діяльність, практична
реалізація

яких

передбачає

впровадження

ризикозахисного

механізму,

удосконалення його організаційно-ресурсного забезпечення та організаційної
структури управління підприємством шляхом створення підрозділу з ризикменеджменту, конкретизацією його основних завдань і функцій.
Запропоновано оцінку ефективності впровадження механізму управління
ризиками олійно-жирових підприємств здійснювати на підставі використання
чинника

NPV,

що

дозволить

підвищити

обґрунтованість

прийняття

управлінських рішень.
9. Основні

результати

монографії

доведено до рівня

конкретних

методичних розробок та рекомендацій, які використовуються в практичній
діяльності

олійно-жирових

підприємств
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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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ДОДАТОК А
Таблиця А.1 – Сучасні підходи до визначення сутності поняття «ризик»
Автор, джерело
Визначення
1
2
Ризик ототожнюється з негативними або позитивними наслідками
Вигівська I.М.
«Ризик – усвiдомлена ймовірність виникнення негативних або
[26, с. 6]
позитивних наслідків дiяльностi, здійсненої в умовах впливу та змін
зовнішніх і внутрішніх факторів господарювання та в результаті
реалізації обраних управлінських рішень, які впливають на
фінансовий стан підприємства, що дозволяє забезпечити єдиний підхід
до облікового відображення діяльності підприємств в умовах ризику»
Десятнюк О.
«Ризик – це можливість настання втрат або збитків внаслідок появи
непевної події, вибраного рішення чи стратегії діяльності»
Посохов І. М. [173]
«Ризик – це невід'ємна умова для здійснення дії (події) з
імовірнісними несприятливими наслідками, що виражається в
можливості отримання негативного або небажаного результату»
Райзберг Б.А.,
«Ризик - небезпека виникнення непередбачуваних втрат очікуваного
Лозовский Л.Ш.,
прибутку, доходу або майна, грошових коштів, інших ресурсів у
Стародубцева Е.Б.
зв'язку з випадковою зміною умов економічної діяльності,
[123]
несприятливими обставинами»
Ризик як відхилення фактичного результату від запланованого або
прогнозного (очікуваного)
Глібчук В. М. [38]
«Ризик – це поєднання можливості досягнення як небажаних, так і
особливо сприятливих відхилень від запланованих результатів у разі
прийняття рішення з множини альтернативних рішень в умовах
невизначеності та ситуації неминучого вибору»
Гриценко Л. Л. [45] «Ризик – ймовірність будь-яких відхилень отримaного результaту від
очікувaного у зв’язку з існувaнням невизнaченості в передбaченні
результaту здійснювaних процесів»
Куташенко М. В.
«Ризик – як категорія дає змогу виявити відхилення фактичного
[117, с. 6]
результату від прогнозної характеристики в умовах конкурентної
боротьби на ринку та полягає в мінімізації витрат з метою отримання
додаткового прибутку порівняно з прогнозованим варіантом, в умовах
наявності альтернатив при прийнятті управлінських рішень та
невизначеності виробничих ситуацій»
Ризик як можливість або ймовірність настання події
Свідерська А. В.
«Ризик – це можливість настання події у майбутньому внаслідок
[198, с. 23]
прийняття рішень в умовах невизначеності, що пов‘язана із
негативними або позитивними відхиленнями від прогнозованого
результату»
Сінельнік В. В.
«Ризик – ймовірність виникнення негативної події в результаті
[203, с. 16]
прийняття рішення в
умовах невизначеності середовища
функціонування господарюючого суб’єкта»
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Продовження таблиці А.1
1

2
Ризик ототожнюється з його кількісною оцінкою
Пенкаль Н. А.
«Ризик – величина, яка підлягає кількісному виміру та являє собою
[165, с. 20]
ймовірність
настання
несприятливого
результату,
тобто
недоотримання прибутку від підприємницької діяльності або
ймовірність знецінення вартості активів компанії і як результат
вартості самої компанії»
«Ризик – величина, яка залежить як від ймовірності події, так і від
Мусман С.,
Агболозу-Амісон С. зміни в цінності, коли ці події відбуваються»
[276]
Цвайг Х. І.,
«Ризик – це величина, що характеризує втрати, пов'язані з
Гримак А. В. [235]
неправильними управлінськими рішеннями, прийнятими в результаті
вивчення економічної, політичної та соціальної ситуації, в якій
протікає діяльність підприємства»
Ризик пов’язують з невизначеністю або її наслідками
Блек Дж. [17]
«Ризик – опис невизначеності в ситуації, коли фактичний результат
якої-небудь дії точно невідомий і передбачається, що він буде
визначений в результаті випадкового вибору з декількох можливих
варіантів, розподіл котрих відомий»
Кльоба Л. [99]
Ризик – це ситуативна характеристика діяльності будь-якого суб’єкта
ринкових відносин, яка відображає невизначеність результату цієї
діяльності і можливі несприятливі (або сприятливі) наслідки у
випадку неуспіху (чи успіху)
Скакальський Ю. С. «Ризик – це вплив невизначеності на досягнення стратегічних та
[204, с. 15]
оперативних цілей суб’єкта господарювання, що включає можливі
збитки та потенційні виграші»
Устенко О. Л.
«Ризик представляє собою ситуативну характеристику діяльності
[172, с. 31-32]
будь-якого ринкового суб'єкта, що є наслідком невизначеності в його
внутрішньому та зовнішньому середовищі, і при його реалізації для
даного суб'єкта настають несприятливі наслідки»
Ризик як об’єктивно-суб'єктивна категорія
«Ризик - це економічна категорія, котра відображає характерні
Вітлінський В. В.,
Великоіваненко Г. І. особливості сприйняття заінтересованими суб'єктами економічних
відносин об'єктивно існуючих невизначеності та конфліктності,
[28, с. 57]
іманентних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень,
оцінювання, що обтяжені можливими загрозами та невикористаними
можливостями»
«Ризик – це суб’єктивно-об’єктивна економічна категорія, яка носить
Калюжна Ю. В.
ймовірний необов’язковий характер, що виражається у потенційній
[90, с. 6]
зміні стану фінансових, трудових, матеріальних та інших видів
ресурсів, а також нематеріальних активів і може мати наслідком
втрати або вигоди»
«Ризик – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, яка внаслідок впливу
Лопатовський В. Г.
множини
факторів характеризує багатоваріантність результатів
[127, с. 5]
діяльності суб’єкта господарювання або його бездіяльності, причому,
коли існує невпевненість у досягненні будь-якого конкретного
варіанту»
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Закінчення таблиці А.1
1
Рудніченко Є.М.
[194]
Цвігун Т. В. [239]

2
«Ризик – це об’єктивно-суб'єктивна категорія, що пов'язана з певною
мірою невизначеності результату внаслідок прийнятого рішення (дії
і/або обставин)»
«Ризик – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, яка відображає
особливості
сприйняття
суб’єктами
економічних
відносин
ймовірності настання певної ситуації, яка може виникнути в будь-який
час і в будь-якій діяльності в процесі здійснення дій або прийняття
рішень та яка може призвести до непередбачених негативних
наслідків (втрат прибутку, недоотримання доходів), позитивних
наслідків (вигод) або ж до нульового результату»

Джерело: узагальнено авторами на підставі [26; 38;42; 90; 99; 123, 127; 136;
172; 194;198; 203;204; 238]

Таблиця А.2 – Сучасні підходи до визначення сутності поняття
«управління»
Автор, джерело
1
Балджи М.
[6, C.198]
Урбанович А.
[227, c. 35]
Мескон М.
та інші [140, с. 38 ]
Хеддервик К.
[230, с. 107]
Кузьмін О.
[114, с. 104 ]
Кравченко В.
[107, с. 5 ]

Визначення
2
«Мистецтво та наука, спрямовані на забезпечення умов успішного
функціонування будь-якої виробничо-господарської одиниці в умовах
ризику»
«Направлений вплив на систему чи окремі процеси, що в ній
відбуваються, для зміни її стану чи надання їй нових властивостей і
якостей»
«Процес планування, організації, мотивації і контролю, який є
необхідний для формування та досягнення цілей організації»
«Сукупність взаємопов’язаних дій, обраних на підставі певної
інформації та спрямованих на підтримку чи покращення
функціонування об’єкта управління відповідно до поставлених цілей»
«Цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або
поведінку у зв’язку зі зміною обставин»
«Вид діяльності, спрямований на працівників організації з метою
координації їх дій для досягнення поставлених перед організацією
цілей»

Джерело: узагальнено авторами на підставі [6; 107; 114; 140; 230]
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Таблиця А.3 – Сучасні підходи до визначення сутності поняття
«управління ризиками»
Автор, джерело
1
Carlo V. di Florio,
Goguen G. A. and
Feringa A [270]

Визначення
2
«Управління ризиками – забезпечення ефективних процесів для
виявлення, оцінки, пом’якшення та управління ризиками відповідності
та етики в масштабах всієї організації.
Управління ризиками – процес виявлення ризиків, оцінки ризику та
вжиття заходів щодо зниження ризику до прийнятного рівня»

Устенко О.
[230, с. 43]

«Управління ризиками – процес впливу на суб’єкт господарської
діяльності, при якому забезпечується максимально широкий діапазон
охоплення можливих ризиків, їх розумне (обґрунтоване) прийняття і
зведення ступеня їх впливу на нього до мінімально можливих меж, а
також розробка стратегії поведінки даного суб’єкта у разі реалізації
конкретних видів ризиків»
«Управління ризиками – управління спрямоване на попередження
можливих серйозних ускладнень у ринковій діяльності підприємства
або максимально оперативне та ефективне усунення наслідків таких
ускладнень, забезпечення стабільного, успішного господарювання
Також управління ризиками – сукупність методів, прийомів і заходів,
що дають змогу певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і
вживати заходів щодо їх запобігання або зниження негативних наслідків
їх настання»
«Управління ризиками – різновид управлінської діяльності з
визначення, обґрунтування та впровадження в практику комплексу
заходів, спрямованих на зменшення ризикових витрат, що
представляють собою суму витрат, зроблених з метою зниження
ризиків, і рівнів ризиків, які залишилися після їх впровадження»
«Управління ризиками можна охарактеризувати як сукупність методів,
прийомів, заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання
ризикованих подій і вживати заходів щодо виключення або зниження
негативних наслідків їх настання»
«Управління ризиками – процес ідентифікації та оцінки ризику з
послідующім вибором способу дії виходячи з наявності альтернативних
варіантів вибору»
«Управління ризиками – цілеспрямований пошук і організація роботи
по зниженню ступеня ризику, мистецтво отримання доходу (виграшу,
прибутку) у невизначеній господарській ситуації»
«Управління ризиками – це наука і мистецтво управління ризиком
інвестиційної діяльності, засновані на довгостроковому прогнозуванні,
стратегічному плануванні, виробленні обґрунтованої концепції і
програми адаптованої до невизначеності системи підприємництва, що
дозволяє не допускати або зменшувати несприятливий вплив на
результати відтворення стохастичних факторів і головне – отримувати в
кінцевому рахунку високий дохід»

Шегда А.,
Голованенко М.
[253, с. 212]

Тихомиров Т.,
Тихомирова Т.
[221, с. 246]
Гранатуров В.
[43, с. 7]
Мамаєва Л.
[132, с. 49]
Покровський А.
[171, с.73]
Єрмасова Н.
[60, с. 193]
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Закінчення таблиці А.3
1
Окольнишникова І.,
Каточков Е. [155]

2
«Управління ризиком – комплексний аналіз ризиків, пов’язаних з
діяльністю підприємства, і розробку ефективних механізмів
управління ризиками з ціллю забезпечення сталого розвитку та
підвищення конкурентоспроможності»

Джерело: узагальнено авторами на підставі [43; 49; 60; 131; 155; 171; 193; 221;
230; 253; 270]
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Таблиця А.4 – Сучасні підходи до класифікації ризиків
Автор, джерело
1
А. Маршалл
[278]

Сучасні підходи до класифікації ризиків
2
Перші спроби у відношенні розрізнення видів і класифікації ризиків,
зробив ще А. Маршалл, який визначив два типи ризиків: особисті і
підприємницькі [278].
Й. Шумпетер
Поділяв ризик на два види: «ризик, пов'язаний з можливим технічним
[285]
провалом виробництва, і ризик, пов'язаний з відсутністю комерційного
успіху».
Дж. М. Кейнс
Дж. М. Кейнс виділяв три головні види ризиків [273]:
[273]
– «підприємницький ризик – невизначеність одержання очікуваних
доходів від вкладених інвестицій»;
– «ризик позикодавця – ризик неповернення кредитів, який містить в
собі юридичний ризик (ухиляння від повернення кредитів) і кредитний
ризик (неможливість повернення кредиту як наслідок недостатності
забезпечення)»;
– «ризик змінення ціни грошової одиниці – імовірність втрати коштів у
результаті курсових змін національної валюти (ринковий ризик)».
Дж. Сінкі
«З точки зору фінансово-економічного управління компанією вірно
[203, с.35]
пов’язує ризик з прибутковістю. Він класифікує ризики, виходячи з
моделі «прибутку на капітал» [203, с.35]. «В залежності від впливу на
доходи він виділяє портфельний ризик і ризик поточної діяльності.
Складовими портфельного ризику є кредитний ризик, ризик ставки
відсотка та ризик ліквідності. Ці ризики повинні визначати розміри
капіталу, який банкові варто було б мати на руках» [203, с.36].
М. Круи, Д. Галай «Будують класифікацію ризиків таким чином: ринковий ризик (ризик
процентних ставок, ціновий ризик акцій, валютний ризик, ризик зміни
та Р. Марк
товарних цін), кредитний ризик, ризик ліквідності, операційний ризик,
[111, с. 45-56]
юридичний і регуляторний ризики, діловий (комерційний) ризик,
стратегічний ризик, репутаційні ризики» [111, с. 45-56].
І. Т. Балабанов [5] Автор поділяє всі ризики на дві великі групи: чисті і спекулятивні. До
спекулятивних ризиків він відносить кредитний, валютний, процентний
ризики тощо. Однак запропонована класифікація має недоліки. Зокрема,
вона не містить вказівок на фактори, що впливають на різні ризики, а так
само не охоплює всі їх види, наприклад, такі як законодавчий,
галузевий.
Сучасні підходи до класифікації економічних ризиків промислових
підприємств об’єднують класифікацію ризиків за класифікаційними
ознаками та системний підхід.
Поділ ризиків за класифікаційними ознаками передбачає використання
маркетингової інформації відповідно до конкретного виду ризику. В
існуючих дослідженнях немає єдиного підходу до класифікації ризиків,
тому у різних авторів кількість класифікаційних ознак коливається від
10 до 20, що породжує повторення ознак, їх суперечливість та важкість
розмежування.
Узагальнення, корегування та доповнення існуючих класифікацій дало
змогу виділити найбільш важливі складові, які заслуговують уваги,
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Продовження таблиці А.4
1

М. М. Максімцов
[131]

В. М. Гранатуров
[43]

В. В. Черкасова
[176]
Н. В. Хохлов [232]

М. А. Медведєва
[138]
О. М. Дюжилова
та Є. В. Русина
[58, с. 63-64]

М.
Галіч,
Миxайлов,
І. Івченко [37]

А.

2
вдосконалюють та спрощують поділ ризиків. До них віднесені дев’ять
класифікаційних ознак такі як сфера прояву, природа виникнення,
характер наслідків, види виробничої діяльності, ступінь допущенності,
ступінь обґрунтованості, форма і час прояву, термін оцінки, можливість
страхування.
Пропонує класифікувати ризики в залежності від причини виникнення,
можливого економічного результату, впливу інвестиційного клімату і
зміни купівельної спроможності грошей. Запропонована ним
класифікація за кількома відмітними ознаками чітко виділяє комерційні
ризики, при цьому підкреслюється, що вони підпорядковують собі
виробничі та торговельні ризики. Однак, слід зазначити складність у
визначенні конкретних ризиків, відсутність уваги до майнових ризиків,
система класифікації ризиків М.М. Максимцова занадто складна та
розгалужена, що значно обмежує виявлення конкретних ризиків, їх
оцінку та можливість ефективного управління ними на промисловому
підприємстві.
Класифікує ризики за чинниками виникнення та характером обліку.
Вказуючи сфери прояву ризику, вчений ділить їх на дві великі групи:
політичні та економічні. Однак, дана класифікація носить занадто
агрегований характер, що дозволяє назвати цю класифікацію
недостатньо адаптованої для підприємництва.
Ця класифікація [176] представлена в розрізі функціональних областей
діяльності підприємства. Однак в загальну схему не ввійшли такі види
ризиків, як соціальний і політичний ризик, ризик, пов’язаний з
купівельною спроможністю.
Класифікація ризиків, запропонована Н. В. Хохловим [232], об’єднує
ризики за родом діяльності, відображаючи ризикову ситуацію по
кожному напрямку підприємницької діяльності. Вченим виділені
фактори ризиків, що впливають на окремі види і групи ризиків.
Класифікація ризиків по відношенню до сфер людської діяльності,
складена М. А. Медведєвою і проведена за наступними напрямками:
економічні, соціально-побутові, політичні, технологічні ризики, ризики
в природокористуванні [138].
Пропонують «таку класифікацію ризиків: виробничий ризик, ринковий
та ціновий ризики, фінансовий ризик, ризик технологій, ризик втрат від
нещасних випадків, людський ризик, юридичний ризик, специфічні
ризики (характерні для окремих сфер діяльності – гірничий ризик,
несприятливі погодні умови, екологічний ризик тощо), транспортний
ризик, соціальний ризик, політичний ризик, маркетинговий ризик,
корупційний ризик» [58, с. 63-64].
Дотримується позиції класифікації ризиків згідно характеру наслідків,
відносячи до чистих ризиків природні, майнові, торгові, виробничі
ризики, до спекулятивних – фінансові ризики. Серед фінансових ризиків
значну увагу приділяють інвестиційним ризикам та недостатнью увагу
виробничим [37].
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Закінчення таблиці А.4
1
О.Є. Кузьмін,
Н. Ю. Подольчак,
О.Р.
Беднарська
[115]

Б. Мільнер
Ф. Льюіс [10]

та

В.Г. Лопатовський
[124; 125; 126;
127],
Ю.В.
Тюленева
[223],
Т.В. Цвігун [240].

2
Новим підходом до розробки системи ризиків є класифікація за сферою
виникнення, представниками цього підходу є О.Є. Кузьмін, Н. Ю.
Подольчак, О.Р. Беднарська [115], які поділяють всі ризики на дві групи:
ризики зовнішнього та внутрішнього середовища. До ризиків
внутрішнього середовища ними віднесено: ресурсні, виробничогосподарські та комерційні ризики, кожний з яких, в свою чергу
складається з підвидів. Недоліком запропонованої цими авторами
класифікації є недостатня увага до ризиків зовнішнього середовища, які
слід доповнити та конкретизувати згідно суб’єктивних та об’єктивних
факторів.
Заслуговує уваги система ризиків запропонована Б. Мільнером та
Ф. Льюісом [10], яка достатньо повно характеризує зовнішні та
внутрішні групи ризиків, їх види. Цей підхід, рекомендований
Б. Мільнером та Ф. Льюісом, є одним з найбільш реальних. Проте, він
також має окремі недоліки і потребує подальшого доопрацювання,
зокрема дискусійним є такі внутрішні ризики як ризики постачання,
транспортної і цінової дискримінації, які доцільно віднести до зовнішніх
ризиків.
Заслуговують на увагу системи класифікації ризиків відносно сфери
виникнення в роботах В.Г. Лопатовського [124;125; 126; 127], Ю.В.
Тюленевої [223], Т.В. Цвігун [240]. Так, в публікації В.Г. Лопатовського
[124] класифікація ризиків, пов’язаних зі страховою діяльністю, містить
три класифікаційні ознаки: за фактором виникнення, можливістю
страхування і обсягом відповідальності страховика, проте відсутні
організаційні та інформаційні ризики.
Основний аспект В.Г. Лопатовський звертає на зовнішні ризики, що він
обґрунтовує значними розбіжностями в підходах до цього питання.
Проте така класифікація згідно природи їх виникнення потребує їх
конкретизації на об’єктивні і суб’єктивні. Ю.В. Тюленева поділяє
ризики на зовнішні та внутрішні, що сприяє застосуванню методів
управління підприємством залежно від джерел їх формування.
Вважаємо, що поділ зовнішніх ризиків на передбачені та непередбачені
є дискусійним. Крім того, бажано, особливо внутрішні ризики поділяти
на суб’єктивні і об’єктивні.
Заслуговують на увагу рекомендації Т.В. Цвігун [240] щодо
комплексного підходу до сучасної класифікації ризиків за сферою
виникнення. Основний акцент націлено на внутрішньогосподарські,
комерційні та ресурсні ризики з подальшим їх розмежуванням на
підвиди. На жаль в системі внутрішніх ризиків відсутні суб’єктивні та
об’єктивні ризики, що сприяло би їх конкретизації та полегшило би
формування механізму управління ризиками на підприємстві. На
підставі виконаного аналізу публікації С. Цвігун [240], вважаємо, що
слід об’єднати класифікаційні ознаки ризиків за термінами дії та
характером прояву ризиків.

Джерело: узагальнено авторами на підставі [10; 115; 124 - 127; 223; 240]
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Таблиця А.5 – Шкала пріоритетів факторів ризиків
Автор, джерело
1
Д.А. Штефанич [229]
В.В. Глущенко [40]
Р.М. Качалов [93],
Г.Б. Клейнер [98],
П.Г. Грабовий [42;
191]
Р.М. Качалов [93]

Фактори ризиків
2
Вважає, що неминучість ризику обумовлена свободою дії
підприємця, орієнтацією діяльності на одержання високого прибутку,
функціонування підприємства в конкурентному середовищі.
Виділяє природні джерела ризику, ненадійність елементів операцій і
систем та людський фактор.
Однією з найбільш поширених класифікацій ризиків є поділ на
зовнішні та внутрішні фактори ризику в залежності від сфери їх
виникнення.

Рекомендує поділяти фактори ризику на внутрішні та зовнішні. В
основу такої класифікації ним покладено функціональні зв’язки
підприємства та складові його внутрішнього середовища. Це
обумовлено тим, що, з однієї сторони, зовнішнє середовище впливає
на невизначеність діяльності підприємства, а з другої сторони,
безпосередньо саме підприємство створює непередбачену ситуацію.
До зовнішніх факторів ним віднесені політичні, науково-технічні,
соціально-економічні та екологічні фактори, а до внутрішніх –
фактори ризику відтворювальної діяльності сфер управління, обігу,
виробництва. Останні включають в себе фактори ризику основної,
допоміжної та забезпечувальної діяльності.
З точки зору Р.М. Качалова [93] така класифікація дозволяє визначати
загрози підприємству, виявляти причини виникнення небажаних
результатів, попередньо здійснювати оцінку масштабів факторів
ризику, знайти методи управління ризиками та сформувати
інформаційну базу для прийняття управлінських рішень. Проста
класифікація ризиків не ліквідує розмежованості та суперечливості
ризиків, не дає можливості проведенню їх аналізу та вибору найбільш
раціональних методів управління ними. Цьому сприяє системний
підхід. Системний підхід направлено на формування маркетингової
інформації згідно ознак можливого результату, причин виникнення,
залежності від купівельної спроможності; сфери діяльності;
характеру наслідків та сфери виникнення.
П.Г. Грабовий [42; П.Г. Грабовий [42; 191], С.М. Ілляшенко [84] за природою
виникнення виділяють суб’єктивні та об’єктивні фактори.
191],
С.М. Ілляшенко [84] С.М. Ілляшенко [84] усі фактори, які впливають на зростання ступеня
ризиків поділяє на дві групи – об’єктивні та суб’єктивні. До
об’єктивних ним віднесено чинники, які не залежать безпосередньо
від суб’єкта інноваційної діяльності. Конкретне підприємство має
будувати свою діяльність так , щоб згладжувати їх деструктивний
вплив і використовувати сприятливі можливості. До об’єктивних
чинників
ризиків
належать фактори безпосереднього
та
опосередкованого впливу. До суб’єктивних факторів С.М. Ілляшенко
відносить
ті,
які
безпосередньо
характеризують
суб’єкт
господарювання, що реалізує інноваційний процес.
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Закінчення таблиці А.5
1

Ю.В. Тюленєва [223]

О.С. Дуброва [56]

2
Згідно С.М. Ілляшенко [82; 86; 87; 134; 135] види інноваційних
ризиків можна представити у вигляді структурної таблиці з поділом
на ризики мікро- та макросередовища, що дуже точно класифікує
інноваційні ризики.
Також в публікації [82] запропонована авторська класифікація
інноваційних ризиків по видам прояву чинників, що їм сприяють. Цей
підхід повною мірою розкриває класифікаційні ознаки ризиків.
Ю.В. Тюленєва [223] зовнішні фактори поділяє на суб’єктивні та
об’єктивні. До зовнішніх об’єктивних факторів нею віднесено
політико-правові,
соціально-економічні,
природно-екологічні,
науково-технічні,
культурно-демографічні
фактори.
Зовнішні
суб’єктивні фактори об’єднують споживачів, постачальників та
референтні групи, які заслуговують особливої уваги. З точки зору
дослідника, референтні групи це – інституції, на які індивідуум
орієнтується при оцінці та формуванні своїх поглядів, відчуттів та
дій. У виробничий діяльності як фізичні, так і юридичні особи діють
відповідно до стандартів, сформованих оточуючим середовищем,
тобто до вимог середовища, а саме референтних груп. Звідси
діяльність підприємства також орієнтується на референтні групи, в
якості яких можуть бути конкуренти або підприємства різних галузей
економіки. Саме вони можуть бути непрямими конкурентами або
еталонами діяльності.
До внутрішньо-організаційних факторів Ю.В. Тюленєва відносить
фактори організації, кадри, інформацію, технології, ресурсну базу
[223]. На наш погляд, класифікацію внутрішньо-організаційних
факторів слід поділити на об’єктивні та суб’єктивні, що сприятиме
більш конкретному визначенню ознак класифікації ризиків.
Методичні засади класифікації ризиків Ю.В. Тюленевої [223] слід
доповнити ознаками їх класифікації.
Згідно сфер виникнення О.С. Дуброва [56] рекомендує зовнішні
фактори поділяти за ступенем прямого та непрямого впливу. До
факторів прямого впливу нею віднесені законотворча політика
держави з регулювання господарської діяльності, непередбачені дії
органів місцевої та державної влади, податкова система, відносини з
партнерами, конкуренція, рівень злочинності. Фактори непрямого
впливу об’єднують політичну ситуацію, науково-технічний прогрес,
економічну ситуацію в країні та галузі, ринкову кон’юнктуру,
міжнародні події, кліматичні та геологічні умови. Класифікація
факторів за ступенем впливу дещо громіздка, створює перепони в
класифікації ризиків та не вирішує проблеми спрощення класифікації
ризиків. Така ж ситуація складається з внутрішніми факторами. До
недоліків слід віднести відсутність розмежованості факторів згідно
об’єктивного та суб’єктивного середовища, що не сприяє вирішенню
питань з мінімізації наслідків ризиків на підприємстві.

Джерело: узагальнено авторами на підставі [40;42; 56; 84; 93; 98; 191; 223;229]
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