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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РИЗИК-

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Визначено, що в сучасних умовах розроблення науково-методичних рекомендацій з удосконалення конкурентоспроможності 
машинобудівного підприємства на підставі застосування інструментів ризик-менеджменту є актуальною проблемою, 
вирішення якої дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. Запропоновано науково-
методичні рекомендації з удосконалення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на підставі застосування 
інструментів ризик-менеджменту. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, ризик, управління ризиками, інструменти управління ризиками, науково-
методичний підхід, машинобудівне підприємством 

ВСТУП 
У сучасних умовах розроблення науково-мето-

дичних рекомендацій з удосконалення конкуренто-
спроможності машинобудівного підприємства на під-
ставі застосування інструментів ризик-менеджменту є 
актуальною проблемою, вирішення якої дозволить 
підвищити рівень конкурентоспроможності машино-
будівних підприємств. 

Сучасні промислові підприємства функціонують в 
умовах невизначеності ринкового середовища і ви-
мушені підтримувати свій рівень конкурентоспро-
можності в умовах невизначеності факторів ринко-
вого середовища, сучасного падіння темпів промис-
лового виробництва та військового стану. Актуаль-
ність теми та значення  наукового дослідження впли-
нули на вибір теми статті. 

Праці В. Диканя [2], О. Кузьміна [4], В. Вітлін-
ського [1], І. Посохова [6-13], В. Лук’янової [5] прис-
вячено тематиці управління ризиками на підприємстві. 
Проте потребує подальшого наукового дослідження 
проблема розроблення науково-методичних рекомен-
дацій з удосконалення конкурентоспроможності ма-
шинобудівного підприємства на підставі застосу-
вання інструментів ризик-менеджменту. 

МЕТА роботи – розроблення науково-методич-
ного підходу до оцінювання ризиків фінансово-госпо-
дарської діяльності в управлінні конкурентоспромож-
ністю машинобудівного підприємства. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
У проведенні дослідження використано методи: 

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

РЕЗУЛЬТАТИ 
Проведені наукові дослідження підтверджують, 

що конкурентоспроможність машинобудівних підпри-
ємств слід удосконалювати на підставі застосування 
інструментів управління ризиками [1-13]. 

Розроблено науково-методичні рекомендації з удос-
коналення конкурентоспроможності машинобудів-
ного підприємства на підставі застосування інстру-
ментів управління ризиками. 

Рекомендується на промислових підприємствах 
електротехнічної галузі впровадження та здійснення 
інтегрованого управління ризиками. Управління ри-
зиками включає такі елементи системи регулювання 
ризиків. 

1. Розроблення інтегрованого плану менеджменту
ризику всієї компанії дозволить ефективно та все-
бічно здійснювати управління ризиком у всіх підроз-
ділах підприємства, за допомогою методів управління 
та моніторингу процесів управління ризиками. Вико-
ристовувані у багатьох компаніях методи управління 
та процеси включають елементи управління ризику, а 
деякі компанії вже запровадили процеси управління 
для специфічних категорій ризику. Тому перед роз-
робленням плану компанія має проаналізувати та оці-
нити ті елементи процесу управління ризиком, які 
вже застосовуються. Цей огляд повинен відобразити 
потреби компанії в управлінні ризиком та його кон-
текст. Результатом буде структурована оцінка: 

– зрілості, характеристик та ефективності існую-
чого бізнесу, культури та систем управління ризиком; 

– ступеня інтеграції та послідовності управління
ризиком усередині компанії, зокрема різних типів 
ризиків; 

– процесів та систем, які планується модифікувати

 І.М. ПОСОХОВ, О.В. ЧЕПІЖКО, П.А. ПАДАЛКА, 2022



ISSN 2786-5517 (Online), ISSN 2409-1944 (Print). Economics. Finances. Law. 2022. № 7 

6 

або розширити; 
– обмежень, які можуть перешкоджати впрова-

дженню систематичного управління ризиком; 
– законодавчих та інших регулюючих вимог;
– обмеженості ресурсів.
План повинен забезпечувати включення управління

ризиками у найважливіші методи, практику та бізнес-
процеси так, щоб це було доречно, ефективно та на-
дійно. Зокрема, менеджмент ризику слід запровадити 
в розроблення політики, стратегічне планування, уп-
равління активами, аудит, екологічний менеджмент, 
протидію шахрайству, управління інвестиціями тощо. 
Водночас план може включати певні розділи для спе-
цифічних функцій, областей, проектів, дій чи процесів. 
Фактично цими розділами можуть бути окремі плани, 
які мають бути сумісні з загальною політикою управ-
ління ризиком підприємства. 

2. Визначення та документування політики менедж-
менту ризику. Ця політика включає опис, зокрема, 
таких моментів, як: 

– цілі та пояснення того, як керувати ризиком;
– зв’язки між політикою та стратегічними пла-

нами компанії; 
– процеси, які використовуються для управління

ризиком; 
– деталі доступної підтримки та експертизи, щоб

надавати допомогу відповідальним особам в управ-
лінні ризиками; 

– заяву про те, як характеристики управління ри-
зиком буде виміряно та подано у звіті; 

– зобов’язання з періодичного огляду системи уп-
равління ризиком; 

– зобов’язання вищого керівництва компанії з по-
літики управління ризиком. 

Виокремлено переваги розроблення та впрова-
дження на практиці елементів системи регулювання 
ризиків промислового підприємства, що призводять 
до істотних вигод та переваг для бізнесу. 

1. Більш реалістичний фінансовий аналіз, оскільки,
наприклад, більше не потрібно досягати консенсусу 
для кожного параметра, що вводиться у зв’язку з тим, 
що невизначеність параметрів моделювання вже вклю-
чена в аналіз і можна визначити вплив більш якісної 
інформації на остаточне бізнес рішення. 

2. Прийняття рішень з урахуванням оцінки ризиків.
Можна відзначити взаємозв’язок: з одного боку, стра-
тегія впливає на характер ризиків, з іншого – ризики 
впливають на вибір стратегії розвитку компанії. Рі-
шення також дозволяє сформувати на промисловому 
підприємстві культуру прийняття рішень, які краще 
враховують ризики. Наприклад, якщо працівники бу-
дуть обговорювати, які сценарії дадуть дуже високе 
або дуже низьке значення параметра, що цікавить (а не 
мінімальне і максимальне значення змінних у моделі), 
можна дійсно визначити фактори ризику і забезпе-
чити підґрунтя для створення системи управління ри-
зиками. Формальна ідентифікація ризиків призводить 
до визначення стратегії від початку проекту або ін-
вестування, оскільки змушує працівників сфокусува-
тися на зростанні ймовірності та сприятливих можли-
востях та знизити ймовірність та розмір негативних 
наслідків. 

3. Послідовний підхід до ризику. Підприємства сти-

каються з широким спектром ризиків та інструментів 
управління ризиками – від фінансових інструментів 
управління ризиками для курсів цінних паперів, цін 
на сировину, енергію, тощо, до страховки, а також 
стратегічних варіантів вибору, таких як диверсифікація. 
Аналіз ризиків надає засоби для порівняння компо-
нентів управління ризиками, гарантуючи наявність 
комплексного підходу до управління ризиками. Так, 
підприємство може витрачати на певний вид стра-
ховки більші суми, ніж покриття відповідних ризиків. 

Процес мінімізації інтегральних ризиків промис-
лового підприємства до допустимого рівня у суті є 
складовим елементом загального процесу управління. 
Розвиток сучасного менеджменту показує, що засто-
сування разових заходів, окремих від загальної стра-
тегії розвитку підприємства та спрямованих на зни-
ження ризиків, не забезпечує необхідної ефектив-
ності. Отже, діяльність з регулювання ризиків повинна 
мати комплексний характер. 

4. Використання ризик-менеджменту як страте-
гічного інструмента. Систематично виділяючи ризик 
і керуючи ним, підприємство може отримати конку-
рентну перевагу, беручись за проєкти, які конкуренти 
визнають надто ризиковими. 

Необхідно розглядати всю сукупність ризиків, що 
впливають на діяльність підприємства, враховуючи 
взаємозв’язки між окремими ризиками конкретних 
бізнес-процесів та застосовуючи адекватні заходи з їх 
мінімізації. Механічне підсумовування коштів, необ-
хідних для нейтралізації окремих видів ризику, приз-
водить до збільшення загальних витрат підприємства, 
тоді як управління інтегральним ризиком надасть ме-
неджерам можливість знизити суму необхідних кош-
тів для реалізації контрризикових заходів шляхом ви-
явлення взаємозв’язків між окремими видами ризику. 

Особливо важливим є той факт, що механізм ус-
пішного регулювання інтегрального ризику компанії 
є інструментом усунення конфлікту інтересів її влас-
ників та менеджменту. Так, власники компанії заці-
кавлені насамперед у збереженні її стабільного роз-
витку, мінімального рівня ризику, нехай із втратою 
прибутковості бізнесу. Менеджмент компанії, навпаки, 
прагне максимізації її прибутковості навіть із суттє-
вим збільшенням рівня ризику. 

Комплексний підхід до оцінювання інтегрального 
ризику за всіма напрямками економічної діяльності 
забезпечить формування не лише високого ступеня 
консолідованої виваженої реальної оцінки ризику 
промислового підприємства, але, зі свого боку, буде 
дозволяти фокусувати сукупність факторів та умов 
для оцінки середовища функціонування бізнесу та 
відповідною основою прийняття своєчасних та пра-
вильних стратегічних управлінських рішень. з метою 
забезпечення економічної безпеки, високого рівня 
конкурентоспроможності та вирішення інших стра-
тегічних завдань [6, 8-12]. 

Рекомендується на промислових підприємствах 
машинобудівної галузі використовувати інструменти 
управління ризиками у поєднанні з компенсаторними 
заходами, а саме: відмову від певних управлінських 
рішень, лімітування ризиків; диверсифікацію ризиків; 
прогнозування ризиків; створення резервів; страху-
вання ризиків; аутсорсинг управління ризиками.  



ISSN 2786-5517 (Online), ISSN 2409-1944 (Print). Економіка. Фінанси. Право. 2022. № 7

7 

Виокремлено основні ризики машинобудівного під-
приємства та запропоновано основні заходи з їх попе-
редження та компенсації (рис. 1). 

ВИСНОВКИ 
Проведено аналіз наукових публікацій з управ-

ління ризиками на промислових підприємствах та 
науково-методичних рекомендацій з удосконалення 
конкурентоспроможності машинобудівного підпри-
ємства на підставі застосування інструментів ризик-
менеджменту. 

Запропоновано науково-методичні рекомендації з 
удосконалення конкурентоспроможності машинобу-
дівного підприємства на підставі застосування інст-
рументів ризик-менеджменту. 

Застосування інструментів ризик-менеджменту з 
удосконалення конкурентоспроможності машинобу-
дівного підприємства є однією із сучасних методик, 
що супроводжують процес ефективного використання 
ключових компетенцій для підвищення рівня конку-
рентоспроможності машинобудівних підприємств. 

Рис. 1. Основні ризики машинобудівного підприємства та основні заходи з їх попередження та компенсації [розроблено авторами] 
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