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ВСТУП
Економіка України за пострадянський період пройшла складний і неоднозначний етап управ-

ління від командно-адміністративної системи до ринкових відносин. Ринкове середовище харак-
теризується не тільки наявністю можливостей для розвитку підприємств, але й погрозами у ви-
гляді невизначеності зовнішніх умов, нестабільності та мінливості внутрішніх факторів вироб-
ництва, що негативно впливають на основні види діяльності підприємства. На швидко мінливому
ринку комерційний успіх підприємств у конкурентній боротьбі пов’язаний з постійним виник-
ненням нових факторів ризиків, що в свою чергу висуває підвищені вимоги до розробки поперед-
жуючої системи управління організацією, адекватно реагує на ці зміни. Отже, в ринкових умовах
управління ризиком має пріоритетну роль в системі управління підприємством.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Управління ризиками ґрунтується на стандартних підходах і правилах прийняття рішень і за-

безпечення їх реалізації. В даний час управління ризиками на багатьох підприємствах часто
здійснюється на основі інтуїції. Крім того, управління ризиками здійснюється епізодично або час
від часу, лише при виникненні загрози конкретних ризиків. У зв’язку з цим, актуальним стає
питання про систематизацію і обґрунтуванні формалізованого підходу до прийняття і контролю
реалізації рішення. Мета статті полягає у дослідженні та уточненні сутності ризик-менеджменту
на підприємстві та розробці рекомендацій щодо застосування підсистеми ризик-менеджменту в
загальній системі управління підприємством.

РЕЗУЛЬТАТИ
Управління ризиками є однією з областей менеджменту, що динамічно розвиваються. Форму-

вання інструментарію аналізу, оцінки та управління ризиками відбувалося протягом багатьох
століть. Спочатку аналіз та оцінка ризиків використовувалися в основному в техніці. Методи оцін-
ки технічного ризику дозволяли визначити довговічність конструкцій, надійність технічних при-
строїв, міцність новостворених споруд. Однак у застосуванні до виробничих, організаційних, соці-
ально-економічних систем ці методи виявлялися неефективними, ненадійними. Ще зовсім недав-
но переважали кількісні методи управління підприємствами, які ґрунтувалися на припущенні про
детермінованість виробничих процесів, а головне завдання менеджменту зводилося до визначен-
ня такого управлінського впливу.

В умовах розвитку ринкових відносин підприємства зіткнулися з проблемою самостійності
прийняття управлінських рішень. Формування величезної кількості втрат поставило під сумнів
правомірність безальтернативного використання детермінованих кількісних методів управління
підприємствами.

Управління ризиками в діяльності підприємства як новий напрямок в менеджменті знаходить-
ся в постійному розвитку, інтенсивно поповнюючись методами і моделями, розробленими також
і іншими науками. Так, істотно поліпшив інструментарій управління ризиками новий напрямок
логіки — нечітка логіка, що дозволило перейти до формалізованих аналітичних операцій з якіс-
ними категоріями.

Економічні моделі у поєднанні з математичною статистикою і теорією ймовірності дозволили
розробляти прогнози динаміки економічних процесів, стали основним засобом моніторингу та
управління ризиками.

Теорія Неймана-Моргенштерна дозволила в процесі аналізу й обґрунтування рішень в галузі
управління ризиками привести до можливості співставлення інформацію, яка не порівнюється —
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виміряні різними способами і шкалами кількісні та якісні оцінки. Розробка заходів з управління
ризиками у фінансово-господарській діяльності підприємства, як і будь-якої управлінської діяль-
ності, базується на принципах, прийомах і методах теорії менеджменту та теорії прийняття рішень.

В основі багатьох рішень по управлінню ризиками в діяльності підприємства лежать принципи
синектики — наукової методології пошуку творчих рішень (постановка проблеми — осмислення
проблеми — генерація ідей — експертиза знайдених рішень). У діяльності підприємств ризикові
ситуації багато в чому пов’язані з відсутністю досвіду, тому синектичний підхід до аналізу та управ-
ління ризиками часто виявляється єдино можливим інструментом прийняття рішень [1].

Управління ризиками в діяльності підприємства являє собою комплекс заходів, спрямованих
на скорочення невизначеності результатів реалізації діяльності, підвищення її ефективності, зни-
ження ціни досягнення основних і вторинних цілей діяльності підприємства.

В економіці зазвичай виділяють 4 основні етапи управління ризиками: 1) виявлення ризиків;
2) оцінка ризиків; 3) управління ризиком; 4) контроль і моніторинг ризику (рис. 1).

1 етап — виявлення ризиків

2 етап — оцінка ризиків

3 етап — управління ризиком

4 етап — контроль і моніто-
ринг ризику

 якісний аналіз ризиків, тобто визначення типів ризиків,
умов їх виникнення, а також документування їх характерис-
тик;
 класифікація і групування ризиків;
 диференціація ризиків за ступенем їх впливу на результа-
ти діяльності

 вибір методів впливу на ризик при оцінці їх порівняльної
ефективності;
 застосування обраних методів, мінімізація витрат на
здійснення обраних методів

 оцінка отриманих результатів і порівняння з тими, які
очікувалися при прийнятті рішення із застосуванням меха-
нізму зворотного зв'язку;
  оперативні рішення по відхиленнях

 кількісна оцінка ризику;
 кількісне визначення допустимого рівня ризику;
 оцінка можливості зниження ризику

Рис. 1. Основні етапи процесу управління ризиками на підприємстві (Складено автором)

Завдання управління ризиками в діяльності підприємств можна сформулювати наступним
чином:

1. Прогнозування прояву негативних факторів, що впливають на процес і результати діяль-
ності. Це завдання включає формування такої класифікаційної системи ризиків розвитку конк-
ретного підприємства або конкретного інвестиційного або інноваційного проекту, яка б виділяла
найбільш істотні ознаки ризикових ситуацій і забезпечувала б при цьому спрощення аналітично-
го етапу управління ризиками.

2. Оцінка впливу негативних факторів на процес і результати діяльності підприємства.
3. Розробка методів зниження ризиків діяльності підприємства.
4. Створення системи управління ризиками в діяльності підприємства.
Відповідно для вирішення кожної зазначеної задачі формується комплекс функцій управління:
1. Визначення критеріїв ризику. Розробка методів ідентифікації ризиків. Формування системи

класифікаційних ознак.
2. Формування переліку можливих ризикових ситуацій. Оцінка ступеня і міри ризику по кожній

ризиковій ситуації. Визначення пріоритетів ризиків і ризикових ситуацій.
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3. Розробка методів управління ризиками. Організація процесу управління ризиками. Розробка
заходів щодо попередження ризиків.

4. Реалізація методів зниження ризиків. Оцінка ефективності управління ризиками. Моніто-
ринг і оперативне управління ризиками [2].

Висока якість і ефективність управління ризиками в діяльності підприємства визначається
наявністю кількох взаємопов’язаних параметрів:

 організація управління ризиками;
 рівень розвитку інструментів, методів і засобів управління ризиками;
 якість виконання заходів з управління ризиками.
Організація управління ризиками в діяльності підприємства включає методичне та інформа-

ційне забезпечення, систему розподілу прав і обов’язків, а також відповідальності для забезпе-
чення своєчасного та ефективного управління ризиками. До організації управління ризиками на
підприємстві належить планування заходів щодо зниження ризиків, фінансування та інтеграція
системи управління ризиками в загальну систему управління. В основу має бути покладено план
управління ризиками проекту або в цілому діяльності підприємства, який повинен бути обов’яз-
ковим для виконання. Зміст плану визначається наявністю переліку та описом всіх можливих
ризиків, послідовність дій у разі виникнення ризикових ситуацій. Всі антиризикові заходи по-
винні мати джерела фінансування, а витрати на вирішення ризикових ситуацій повинні бути вклю-
чені в загальні кошториси витрат підприємства. Важливою складовою плану управління ризика-
ми є оцінка ризиків. На першому етапі проводиться якісний аналіз ризиків. Він зазвичай не вико-
ристовує ніяких математичних моделей і його результатом має стати ранжируваний список ри-
зиків, в якому містяться їх джерела, ймовірності тяжкості наслідків настання і т.п. На етапі
кількісного аналізу ризиків. так само як і на етапі якісного, необхідно визначити ймовірність
настання кожного ризику і тяжкість наслідків у разі, якщо цей ризик станеться, тільки з числови-
ми оцінками замість якісних [3].

У відповідності зі своїми функціональними особливостями методи управління ризиками мо-
жуть бути об’єднані в самостійний елемент системи управління ризиками. Інструментарій управ-
ління ризиками ґрунтується на поєднанні об’єктивних і суб’єктивних методів і засобів управлін-
ня ризиками. Найважливішим інструментом управління ризиками є перелік десяти найбільш істот-
них ризиків. Перелік повинен бути доступний всім учасникам інвестиційного або інноваційного
проекту.

Для організації управління ризиками потрібне створення керуючого органу, на чолі якого по-
винен знаходитися фінансовий менеджер, ризик-менеджер і т.д. Ризик-менеджер не повинен
здійснювати всю роботу по управлінню ризиками. Він може тільки координувати роботу учас-
ників ризик-групи з управління ризиками. Авторитет ризик-менеджера на підприємстві повинен
бути достатньо високим, щоб до його слів прислухалися і рахувалися з його думкою. Недоцільним
вважається суміщення посади ризик-менеджера і керівника підприємства, тому що керівник ско-
ріше схильний ідеалізувати проміжні і кінцеві результати діяльності, а ризик-менеджер повинен
постійно сумніватися і намагатися передбачати можливі ризикові ситуації для досягнення по-
ставлених цілей підприємства.

Управління ризиками не є одноразовою процедурою. Імовірність і тяжкість наслідків одного
разу виявлених ризиків і їх ранжування можуть надалі змінитися, а також можуть з’явитися і нові
ризики. Таким чином, інформація про ризики повинна постійно оновлюватися.

Моніторинг та контроль за ризиками повинні дати відповіді на наступні питання:
 чи була система реагування на ризики впроваджена у відповідності з планом;
 чи було реагування достатньо ефективним або необхідні зміни;
 чи змінилася ступінь ризику в порівнянні з попереднім періодом;
 чи проявилися ризики і якою мірою;
 чи були вжиті необхідні заходи;
 вплив ризиків було заплановано або стало випадковим результатом [4].
Насправді перелік питань може бути набагато ширшим і деякі з них апріорі можуть залишити-

ся без відповіді. Формування та інтеграція підсистеми ризик-менеджменту в загальну систему
управління ризиками на підприємстві повинні будуватися на загальноорганізаційних принципах
управлінської діяльності. Однак, забезпечити на практиці реалізацію даних принципів досить
складно, тому що основними критеріями оцінки реалізації функції управління ризиками на
підприємстві є виключення ризикових ситуацій і мінімізація втрат внаслідок ризиків.
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ВИСНОВКИ
Створення системи управління ризиками дозволяє сприймати ризик не як статистичний, не-

змінний параметр, а як керований, на рівень якого можливо і потрібно впливати, з чого випливає
висновок про необхідність впливу на виявлені ризики з метою їх мінімізації та / або компенсації.
Застосування підсистеми ризик-менеджменту як частини загальної системи управління підпри-
ємством здійснити досить складно. У даній підсистемі присутній синергетичний ефект. За ре-
зультатами дослідження діяльності найбільш успішних підприємств, недолік розвитку інформа-
ційних комунікацій у сфері управління ризиками часто компенсується досвідом і професіоналіз-
мом осіб, що приймають рішення, а дефіцит кваліфікованих кадрів — ефективністю методів і
засобів підтримки прийняття рішень з управління ризиками. Таким чином, елементи підсистеми
управління ризиками розвитку підприємства утворюють систему, оскільки являють собою части-
ну єдиного цілого, що володіє певними властивостями, не властивими жодному з елементів окре-
мо, які в свою чергу вимагають подальшого дослідження і вироблення заходів щодо ідентифікації
та управління ризиками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты анализа рисков /

С.Я. Бабаскин. — М.: Издательство «Дело» АМХ, 2009. — 240 с.
2. Грачева М.В. Управление рисками в инновационной деятельности / М.В. Грачева, С.Ю. Ля-

пина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 351 с.
3. Управление инновациями: учеб. пособие / рук. авт. колл. В.П. Васильев. — М.: Дело и Сер-

вис, 2011. — 400 с.
4. Васильева Т.А. Риск-менеджмент инноваций: монография / Т.А. Васильева, О.Н. Диденко,

А.А. Епифанов. — Сумы: «Деловые перспективы», 2005. — 260 с.

Стаття надійшла до редакції 28 січня 2013 року

Карлова Г.І. Загальні принципи ризик-менеджменту в системі управління підприємством


