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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

ECONOMIC MECHANISM OF RISK MANAGEMENT

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено та проаналізовано економічний меха-

нізм ризиків, уточнено сутність понять, що використовуються в 
процесі управління ризиками, узагальнено підходи до управ-
ління ризиками, поглиблено теоретичні положення та роз-
роблено практичні рекомендації з удосконалення механізму 
управління ризиками.  Сформовано перелік форм щодо про-
філактики ризику. Розглянуто основні елементи підвищення 
результативності та ефективності заходів зі зниження вели-
чини економічних ризиків на рівні суб’єктів господарювання. 
Розроблено схему побудови процесу управління ризиками за 
окремими елементами. Здійснено аналіз процесу управління 
ризиками, формування та впровадження механізму управлін-
ня ризиковими ситуаціями на підприємстві. Розглянуто місце 
механізму управління ризиками в системі управління підпри-
ємством на основі праць вітчизняних учених. Досліджено сис-
тему ризик-індикаторів для виявлення потенційно ризикованих 
тендерів на державному рівні.

Ключові слова: розвиток, ризик, управління ризиками, 
механізм управління ризиками, процес управління ризиками.

АННОТАЦИЯ
В статье исследован и проанализирован экономический 

механизм рисков, уточнена сущность понятий, используемых 
в процессе управления рисками, обобщены подходы к управ-
лению рисками, углублены теоретические положения и раз-
работаны практические рекомендации по совершенствова-
нию механизма управления рисками. Сформирован перечень 
форм профилактики риска. Рассмотрены основные элементы 
повышения результативности и эффективности мероприя-
тий по снижению величины экономических рисков на уровне 
субъектов хозяйствования. Разработана схема построения 
процесса управления рисками по отдельным элементам. 
Осуществлен анализ процесса управления рисками, фор-
мирования и внедрения механизма управления рисковыми 
ситуациями на предприятии. Рассмотрено место механизма 
управления рисками в системе управления предприятием на 
основе трудов отечественных ученых. Исследована система 
риск-индикаторов для выявления потенциально рискованных 
тендеров на государственном уровне.

Ключевые слова: развитие, риск, управление рисками, 
механизм управления рисками, процесс управления рисками.

ANNOTATION
The article contains the studies and analyzes of the economic 

mechanism of risks, clarifies the essence of the concepts used 
in the risk management process, summarizes the approaches to 
risk management, provides in-depth theoretical concepts and de-
velops practical recommendations for improving the risk manage-
ment mechanism. Risk management is an important function of 
enterprise management, which is at an early stage of development 
both in theoretical and practical spheres of activity. Like any other 
management function, risk management is implemented through 

the consistent application of general management functions: plan-
ning, organization, motivation, control and regulation. Planning is 
to set the objectives of risk management and to work out the ways 
in which the company will achieve the expected results. A list of 
risk prevention forms has been developed. The main elements of 
improving the effectiveness and efficiency of measures to reduce 
the magnitude of economic risks at the level of business entities 
are considered. Stable development is the best condition for main-
taining the achieved level of development for the longest period of 
time in conditions of constant influence of both external and inter-
nal environment. The economic activity of the enterprise is associ-
ated with risks, the degree of influence of which on the results of its 
activities significantly increases in the uncertainty of the impact of 
factors of the business environment. The development of the enter-
prise is an imperative not only for the profitability of the enterprise, 
but also the creation of opportunities for stable development in the 
long run. An economically viable company always has a number of 
advantages in attracting investment, selecting suppliers, recruiting 
skilled personnel, and obtaining loans. The formation of a clear 
and balanced system of risk management in the theoretical and 
practical sense is one of the key factors for the effective functioning 
of any enterprise. A scheme has been developed for building the 
risk management process for individual elements. The analysis of 
the risk management process, the formation and implementation 
of the mechanism of risk management situations in the enterprise 
are investigated. 

Key words: development, risk, risk management, risk man-
agement mechanism, risk management process.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Економічна діяльність 
будь-якого підприємства пов’язана з ризика-
ми, ступінь впливу яких на результати його ді-
яльності значно підвищується в умовах неви-
значеності впливу чинників підприємницького 
середовища. Розвиток підприємства є імперати-
вом не лише прибутковості підприємства, а й 
створення можливостей для стабільного розви-
тку в довгостроковій перспективі. Економічно 
стійке підприємство завжди має низку пере-
ваг під час залучення інвестицій, вибору по-
стачальників, підбору кваліфікованих кадрів 
та отримання кредитів. Формування чіткої 
та збалансованої системи управління ризиками 
в теоретичному та практичному сенсі є одним 
із ключових чинників ефективного функціону-
вання будь-якого підприємства.

Забезпечення ризикозахищеності є умовою 
залучення інвестицій, стабільності й ефективної 
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діяльності підприємств, сучасний стан госпо-
дарювання яких характеризується нестійкими 
тенденціями розвитку, сезонними коливаннями 
попиту, зростанням цін на послуги,  невисокою 
еластичністю попиту за ціною.

Саме тому для забезпечення ефективного 
функціонування підприємств виникає необ-
хідність у науковому обґрунтуванні механізму 
управління ризиками в рамках системи за-
гального менеджменту підприємства,  яка ко-
респондується зі світовим досвідом та вдалою 
практикою вітчизняних підприємств-лідерів за 
можливих зовнішніх і внутрішніх загроз.

Політична та економічна ситуація, що скла-
лася в Україні, загострює питання ефективного 
розвитку вітчизняних підприємств, функціо-
нування яких відбувається в умовах невизна-
ченості та спричинених нею ризиків. Особливо 
гостро в умовах негативних економічних тен-
денцій, які стали наслідком загальносвітової 
фінансової кризи, постали проблеми управлін-
ня ризиками в торговельних підприємствах, 
діяльність яких безпосередньо визначається 
економічною ситуацією в країні, регіоні, очі-
куваннями потенційних покупців, їхньою купі-
вельною спроможністю [1].

Ризики значно впливають на фінансові ре-
зультати господарської діяльності підприємств, 
звідси виникає потреба у створенні відповідних 
механізмів управління ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. У науковому 
полі сформовано теоретичний та методологіч-
ний базис визначення сутності категорії «ри-
зик», обґрунтовано відмінність від поняття 
«невизначеність», проаналізовано функції ри-
зиків,  інтерпретовано їхні основні елементи, 
охарактеризовано причино-наслідкові зв’язки 
виникнення ризиків тощо. 

Так, серед теоретиків, які зробили вагомий 
внесок у розвиток теорії ризику, можна виділи-
ти таких учених, як А.П. Альгін, Дж.М. Кейнс, 
А. Маршалл, О. Моргенштейн, Ф. Найт, 
Дж. Нейман, Б.А. Райзенберг. Питання сутнос-
ті ризиків, причин їх виникнення, класифіка-
ції, розроблення методик оцінки та визначен-
ня шляхів зменшення їх ступеня й управління 
ними знайшли висвітлення у працях А.П. Аль-
гіна, І.Т. Балабанова, П.І. Верченка, В.В. Ві-
тлінського, Г.Л. Вербицької, В.М. Гранатурова, 
І.Ю. Івченка, С.М. Ілляшенка, О.Є. Кузьміна, 
С.І. Наконечного, Н.І. Машиної, Л.Г. Мельни-
ка, Е.А. Уткіна, О.І. Ястремського та ін.

Походженням терміна «ризик» є грець-
ке слово ridsikon, ridsa – скеля. З італійської 
risiko – небезпека, погроза; risicare – лавірува-
ти поміж скель. У французькій мові risdoe – по-
гроза, ризикувати [2]. У роботі А.П. Альгіна [3] 
поняття ризику розглядається набагато ширше, 
тобто як діяльність, пов’язана з подоланням не-
визначеності у ситуації з неминучим вибором, 
у процесі якого є можливість оцінити ймовір-

ність досягнення передбачуваного результату, 
невдач та відхилень від поставленої мети. 

Британський економіст Д. Шеннон дає 
таке визначення ризику у зв’язку з необхід-
ністю оцінки бізнесу: «Ризик – це рівень не-
впевненості (або невизначеності), пов’язаний 
з отриманням очікуваних майбутніх доходів» 
[4, с. 107]. Н. Внукова і В. Смоляк визначають 
ризик як явище, притаманне підприємству, яке 
характеризується можливим рівнем загрози 
його виробництву і продажу, наслідком якого є 
невдача в отриманні прибутку або його дефіцит 
[5, с. 26]. За словами Г. Клейнера, по відношен-
ню до стратегічного прийняття рішень ризик 
означає можливість таких їхніх наслідків, за 
яких цілі частково або повністю не досягаються 
[6, с. 114]. На думку Є.С. Стоянової, економіч-
ний ризик – це ймовірність виникнення збитків 
або недоотримання прибутку порівняно з про-
гнозом [7]. 

Відомий учений А. Маршалл одним із пер-
ших розглянув проблеми виникнення еконо-
мічних ризиків. Його праці поклали початок 
неокласичній теорії ризику. Дж.М. Кейнс увів 
поняття «схильність до ризику», яке характе-
ризує ризики. У роботі Ф. Найта вперше була 
висловлена думка про ризик як кількісну міру 
невизначеності. У працях О. Моргенштейна і 
Дж. Неймана також були розроблені питання 
теорії ризику, які відображають взаємозв’язок 
понять «невизначеність» і «ризик». Ученими 
А.П. Альгіним і Б.А. Райзбергом розроблено  
проблеми сприйняття ризику як складного  
соціально-економічного явища, що має безліч 
найчастіше суперечливих основ. 

Формулювання та уточнення загальних по-
нять, що використовуються під час управління 
ризиками, розроблення механізму управління 
ризиками на підприємстві, уточнення теоретич-
них засад щодо управління ризиками на під-
приємстві за сучасних умов розвитку ринкового 
середовища.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Головною метою статті є аналіз та 
уточнення змісту і сутності понять, які вико-
ристовуються у процесі управління ризиками, 
узагальнення підходів до управління ризиками, 
поглиблення теоретичних положень та обґрун-
тування практичних рекомендацій щодо вдо-
сконалення механізму управління ризиками.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Управління є невід’ємною час-
тиною будь-якої діяльності. Воно складається 
з формування цілей, планування, прийнят-
тя рішень, уміння організовувати, управляти, 
контролювати, лідирувати. Управління в під-
приємництві має специфічні цілі: зростання 
сукупного добробуту власників підприємства, 
збільшення прибутку, підтримка досягнуто-
го рівня конкурентоздатності, розвиток під-
приємства, набуття нових якостей, виконання 
суспільних функцій, урядових завдань тощо. 
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Але основним завданням, без виконання якого 
інших цілей досягти неможливо, є втримання 
ринкових позицій. Для реалізації цього завдан-
ня підприємство повинно постійно здійснюва-
ти комплекс заходів із забезпечення виконання 
своїх базових функцій на належному рівні, за-
безпечення безвідмовності системи і, найголо-
вніше, з управління ризиками [8].

Управління ризиком – це специфічна сфе-
ра менеджменту, що передбачає використання 
різноманітних підходів, процесів, заходів, які 
покликані забезпечити максимально широкий 
діапазон охоплення можливих ризиків під-
приємства, їх оцінку, а також формування, 
реалізацію та контроль заходів щодо оптимі-
зації рівня ризиків для досягнення цілей під-
приємства [9].

Грамотна оцінка ризиків дає змогу керівни-
кам організації якісно і кількісно виміряти сту-
пінь відхилення результатів, а також виявити 
чинники ризику за кожним із напрямів діяль-
ності та їх комплексу [10]. 

Управління ризиками є важливою функцією 
управління підприємством, яка знаходиться на 
початковій стадії розвитку як у теоретичній, 
так і практичній сферах діяльності. Як і будь-
яка інша управлінська функція, управління 
ризиками здійснюється шляхом послідовного 
застосування загальних функцій управління: 
планування, організації, мотивації, контролю 
та регулювання. Планування полягає у по-
становці цілей управління ризиками та опра-
цюванні шляхів, якими підприємство буде до-
сягати очікуваних результатів. Невід’ємним 
складником системи управління ризиками по-
винен бути механізм управління ризиками [8] 
(рис. 1).

Кожен суб’єкт управління вибирає конкрет-
ний спосіб управління ризиками залежно від 
специфіки діяльності. Існують такі форми про-
філактики ризику:

1. Мінімізація ризиків – це сукупність дій, 
спрямованих на зниження ризику шляхом його 
уникнення або попередження.

2. Диверсифікація ризиків, що дає змогу 
уникнути частини ризику під час розподілу ка-
піталу між різноманітними видами діяльності.

3. Лімітування ризиків. За тими видами 
господарської діяльності та господарських опе-
рацій, які можуть постійно виходити за вста-
новлені межі допустимого ризику, цей ризик 
лімітується шляхом установлення відповідних 
економічних і фінансових нормативів.

4. Отримання додаткової інформації – один 
із найважливіших способів зниження ризику. 
Природно, що коли б у менеджера підприємства 
була більш повна інформація, він міг би зроби-
ти кращий прогноз та знизити ступінь ризику. 
Система профілактики ризиків хоча і знижує 
ймовірність їх виникнення, але не в змозі ней-
тралізувати всі пов’язані з ними негативні фі-
нансові наслідки. Частково цю роль може взя-
ти на себе внутрішнє страхування ризиків, що 
здійснюється в рамках самого підприємства.

5. Використання організаційних і економіч-
них методів управління ризиком. До економіч-
них методів відносять формування власного 
резервного фонду, компенсацію ризиків через 
систему санкцій, зовнішнє страхування ризи-
ку. До організаційних методів належать: відхи-
лення ризику, недопущення збитків, передача 
контролю над ризиками [11].

Ефективний ризик-менеджмент потребує за-
стосування системи методів управління ризи-
ком, до складу якої повинні входити два-три 
організаційних методи та не менше одного 
економічного методу. Досвід вивчення автора-
ми проблематики управління ризиками на під-
приємствах м. Києва та в органах державного 
управління показав, що лише незначна частина 
підприємств використовує ризик-менеджмент 
у своїй діяльності. Причому йдеться про окре-

Зовнішнє середовище

Підприємство

Механізм управління ризиками
Прямий зв'язок (вплив)

Зворотний зв'язок (реакція)
Суб’єкт 
управління 
ризиками

Об’єкт 
управління 
ризиками

Рис. 1. Місце механізму управління ризиками в системі  
управління підприємством [8]
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мі його елементи, а не про застосування ризик-
менеджменту як одного з головних елементів 
ведення бізнесу. Так, від 38% до 52% усіх ма-
лих та середніх підприємств м. Києва в 2008 р.  
зовсім не управляли своїми стратегічними ри-
зиками, від 33% до 47% – виробничими, від 
43% до 57% – маркетинговими [12].

Підвищення результативності та ефектив-
ності заходів зі зниження величини економіч-
них ризиків на рівні суб’єктів господарювання 
можливе лише на основі системного підходу. 
Основним результатом цього підходу є отри-
мання системного ефекту у вигляді додатково-
го скорочення загального рівня економічного 
ризику суб’єкта господарювання або у вигляді 
скорочення витрат на реалізацію превентивних 
та компенсаційних заходів зі зниження еконо-
мічних загроз. Це передбачає наявність у ме-
ханізмі оцінки і зниження економічних ризи-
ків таких елементів, як: збір інформації про 
виникнення системних ефектів; ідентифікація 
системних ефектів; діагностика передумов ви-
никнення визначених системних ефектів, їх 
потенціалу та кількісних параметрів; механізм 
реалізації необхідних системних ефектів та син-
тез отриманих параметрів; механізм реалізації 
необхідних системних ефектів та синтез отри-

маних системних ефектів. Політика управління 
економічними ризиками являє собою частину 
загальної економічної стратегії підприємства, 
яка полягає у розробленні системи заходів із 
нейтралізації можливих економічних наслідків 
ризиків, пов’язаних зі здійсненням різноманіт-
них аспектів економічної діяльності [13, с. 10]. 

Слід зазначити, що в сучасних умовах роз-
витку бізнес-середовища вітчизняні підпри-
ємства у цілому вносять зміни у свої підходи 
до управління ризиками, вирішуючи проблеми 
тоді, коли вони виникають, тоді як міжнародні 
компанії здійснюють нові тенденції модерніза-
ції механізму управління ризиками для запо-
біжного впливу на можливі негативні наслідки.

Економічний механізм управління ризи-
ками – це сукупність інструментів, методів, 
форм та засобів взаємодії суб’єктів управління 
ризиками для розроблення та реалізації управ-
лінських рішень, спрямованих на попереджен-
ня настання економічних ризиків, зменшення 
і подолання наслідків їхнього впливу.

Формування та впровадження механізму 
управління ризиками на підприємстві зумовле-
но декількома обставинами. По-перше, в умовах 
ринкової економіки така необхідність виклика-
на змінами умов господарювання підприємства, 

                                                                                                              

Аналіз причин виникнення 
ризиків

Ідентифікація ризиків

Оцінка ризиків

Кількісна 
оцінка ризиків

Якісний аналіз 
ризиків

Вибір стратегії 
з боротьби
з ризиками

Застосування вибраної стратегії
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Рис. 2. Процес управління ризиками на підприємстві
Джерело: авторська розробка
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розвитком форм власності. По-друге, стає більш 
мінливим зовнішнє та внутрішнє середовище, 
збільшується ступінь різних видів ризиків. 
По-третє, необхідність пошуку все нових та до-
сконалих систем управління, що забезпечили б 
надійність функціонування підприємства і ста-
більний розвиток. По-четверте, підсилюється 
альтернативність варіантів вирішення госпо-
дарських завдань [8].

Ризик-менеджмент як єдина система управ-
ління ризиками повинна включати в себе про-
граму контролю над виконанням поставлених 
завдань, оцінку ефективності виконуваних дій, 
а також систему заохочення на всіх рівнях ор-
ганізації [14].

Слід зазначити, що в Україні розроблено 
систему ризик-індикаторів для виявлення по-
тенційно ризикованих тендерів. Вона відстежу-
ватиме аномальну економію (понад 60%), робо-
ту постачальника тільки з одним замовником, 
недеталізоване тендерне оголошення, надмірно 
велику кількість лотів в одній закупівлі та ін. 
Уся ця інформація потраплятиме до Державної 
аудиторської служби України, а вже спеціаліс-
ти ДАСУ прийматимуть рішення, чи ініціювати 
більш глибокий моніторинг. Рішення про по-
чаток моніторингу буде публікуватися в систе-
мі ProZorro протягом двох днів із моменту його 
прийняття. Строк проведення моніторингу не 
буде перевищувати 15 робочих днів. У замовни-
ка є три робочих дні з моменту оприлюднення 
висновку, щоб одноразово звернутися до ДАСУ 
за додатковими роз’ясненнями. Якщо замовник 
не усуває, то відбувається перевірка, яка фіксує 
порушення і збитки для бюджету і передає в пра-
воохоронні органи. На сайті https://bi.prozorro.
org будь-хто може знайти відповідні відомості 
щодо тендерів, які проходять перевірку [15].

Розробимо схему побудови процесу управ-
ління ризиками за окремими елементами. Така 
схема процесу управління ризиками, на нашу 
думку, є найбільш удалою, оскільки: 

 – під час розроблення процесу управління 
ризиками за основу був взятий підхід, який 
містить не лише послідовні етапи управління 
ризиками, а й зворотний зв’язок, який необхід-
ний для вдосконалення цього процесу на більш 
якісному рівні;

 – розроблений процес складається з послі-
довних етапів, що є необхідними для закріплен-
ня та реалізації процесу управління ризиками і 
комплексного аналізу ризиків; 

 – зворотний зв’язок у процесі управління 
ризиками показує можливість контролю осно-
вних стадій процесу, коригування процесу для 
виправлення допущених у минулому помилок 
і недоліків, безперервне здійснення процесу 
управління ризиками; 

 – після реалізації процесу управління визна-
чаються його ефективність та можливість засто-
сування в майбутньому.

Сформований процес управління ризиками 
підприємства наведемо у вигляді схеми (рис. 2).

Таким чином, розроблення процесу управ-
ління ризиками, який базуватиметься на прин-
ципах, важелях, методах управління ризиками 
та визначених елементах підсистеми забезпе-
чення, дасть змогу підприємству зустріти у все-
озброєнні ризики та значно зменшити їхній не-
гативний вплив на його фінансово-господарську 
діяльність.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Осо-
бливо важливим для забезпечення стабільного 
економічного розвитку є розроблення процесу 
управління підприємством, зокрема процесу 
управління ризиками. Будь-яке підприємство, 
що існує в Україні,  сьогодні повинно мати 
систему управління ризиками для конкуренто-
спроможного існування на ринку. Управління 
економічним ризиком є дієвим засобом забез-
печення безпечного функціонування підпри-
ємства, що потребує вмілого застосування та 
ретельного обґрунтування конкретних заходів 
у межах його використання з урахуванням роз-
глянутих особливостей. Саме тому управління 
ризиками повинно бути невід’ємною частиною 
стратегічного управління підприємством.
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