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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Науковці та практики зазнача�

ють, що кількісне оцінювання ризиків
є одним із основних завдань ризик�
менеджменту будь�якого підприєм�
ства [1, с. 102; 2; 3; 4]. Оцінювання
ризиків енергоресурсів може реалізу�
ватися різноманітними методами, від
складного, комбінованого аналізу�
вання до виключно інтуїтивних здо�
гадок ризик�менеджерів. Аналіз
діяльності вітчизняних машинобуді�
вних підприємств СП "Сферос�Елек�
трон", ЗАТ "Автонавантажувач",
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ВАТ "Львівський локомотиворемон�
тний завод" та інших, дає змогу кон�
статувати, що вітчизняні керівники в
управлінні ризиками, як правило, ви�
користовують власну інтуїцію, авто�
ритет певних експертів і попередній
досвід в оцінюванні подібних ризиків.
Лише невеликий відсоток керівників
здатні оцінювати рівень ризиків енер�
горесурсів застосовуючи раціональні
методи кількісного аналізування ри�
зиків.

Проблематикою ризик�менедж�
менту та кількісним оцінюванням ри�

зиків займаються низка вітчизняних
та іноземних науковців [1; 2; 3; 4; 5].
Суттєвий вклад у розробку проблем
оцінювання економічних ризиків
внесений науковцями: Вітлінським В.В.,
Золіним П.А., Лапустою М.Г., Тара�
ном О.В., Шаршуковою Н.Г. та інши�
ми.

Однак науковцями не розробле�
но раціональних методів кількісно�
го оцінювання ризиків енергоре�
сурсів машинобудівного підприєм�
ства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Необхідно розробити комплекс�

ний метод оцінювання ризиків енер�
горесурсів машинобудівного під�
приємства, враховуючи взаємопо�
в'язаність цих ризиків та особливості
машинобудування. Для цього вико�
ристовуватимуться статистичні та
експертні методи кількісного оціню�
вання ризиків енергоресурсів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Кількісне оцінювання ризиків ви�

конується після ідентифікування
усіх ризиків і є передетапом форму�
вання комплексу методів зниження
рівня ризиків енергоресурсів під�
приємства. Перетікання етапів у фа�
зах аналізування та оцінювання ри�
зиків енергоресурсів зображено на
рис. 1.

Інколи процес ідентифікування
та кількісного оцінювання ризиків
набуває повторювального або цикл�
ічного характеру через необхідність
регулювання деяких елементів ри�
зик�менеджменту енергоресурсів
(наприклад методів зниження ри�
зиків).

У процесі кількісного аналізу�
вання ймовірності ризиків і нас�
лідків можуть бути визначені їхні
рівні у вигляді неперервних (втра�
ти внаслідок пожежі енергоре�
сурсів можуть становити і 100000 грн.,
і 150000 грн.) або дискретних (по�
стачання відбудеться вчасно або
ні) функцій.

Кількісно оцінювати ризик, як і
ідентифікувати, можна також за
причинами та наслідками. При цьо�
му оцінка ймовірностей і збитків,
виконана за причинами виникнення
ризиків енергоресурсів, повинна
мати ширший діапазон порівняно з
оцінюванням рівня ризиків енерго�
ресурсів, реалізованих на основі от�
риманих наслідків (рис. 2).

Проаналізувавши праці вітчиз�
няних на зарубіжних науковців, при�
свячених кількісному оцінюванню
ризику, та досвід діяльності вітчиз�
няних підприємств, нами запропоно�
вано метод оцінювання ризиків енер�
горесурсів машинобудівного підпри�
ємства. Розроблений метод скла�
дається з таких послідовних етапів:

1) ідентифікування ризиків енер�
горесурсів;

2) оцінювання ризиків керівника�
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ми різних рівнів управління підприє�
мства;

3) формування інтегрального по�
казника оцінювання ризиків енерго�
ресурсів;

4) визначення причинно�наслід�
кових зв'язків між ризиками енерго�
ресурсів;

5) економічна інтерпретація от�
риманих результатів оцінювання ри�
зиків енергоресурсів та використан�
ня їх в прийнятті управлінських рі�
шень.

Запропонований метод кількіс�
ного оцінювання ризиків енергоре�
сурсів машинобудівного підприєм�
ства детально описано нижче та ви�
користано для ЗАТ "Автонаванта�
жувач".

Етап 1. Ризики енергоресурсів
доцільно виокремлювати за розроб�
леною авторами матрицею іденти�
фікування ризиків, яка заповняєть�
ся експертним способом. З метою
мінімізації суб'єктивності в іденти�
фікуванні ризиків та подальшому їх�
ньому кількісному оцінюванні запро�
поновано формувати три групи кер�
івників різних рівнів управління.
Кількість експертів у кожній із екс�
пертних груп повинна бути однако�
вою (рис. 3).

У ЗАТ "Автонавантажувач" були
створенні експертні групи за скла�
дом, кожна з яких становила 3 лю�
дини. Групи ідентифікували ризики
енергоресурсів підприємства та ви�
окремили основні причини їх виник�
нення використавши розроблену
матрицю ідентифікування ризиків
(рис. 4).

Оскільки вугілля не використо�
вують у виробничо�господарській
діяльності ЗАТ "Автонавантажу�
вач", то відповідно ризики цього
енергоресурсу недоцільно виділяти.

На машинобудівному підпри�
ємстві виникає низка ризиків елект�
роенергетичних ресурсів, зокрема
цінові, постачання, якості та вироб�
ничі. За кількісними оцінками вітчиз�
няних науковців, найістотнішими ри�
зики серед ризиків електроенерге�
тичних ресурсів є: ризики, пов'язані
із розкраданнями елетроенергетич�
них ресурсів (30,5%), фінансовий ри�
зик, спричинений неплатежами за
поставлену споживачу електроенер�
гію (27,2%), невиконання госпо�
дарських договорів про передачу і
постачання споживачу електроенер�
гетичних ресурсів (25,7%) [5, с. 14].

Цінові ризики електроенерге�
тичних ресурсів виникають внаслі�
док зростання тарифів за електрое�
нергію для вітчизняних промислових
підприємств. Ризик якості пов'яза�
ний із не завжди достатньо високим
рівнем напруги в енергопостачальній
мережі для справної роботи облад�
нання та станків, а також коливан�
ням напруги, що спричиняло на дос�
ліджуваному підприємстві поломки
машин та обладнання.

Вітчизняна мережа
електропередач є зно�
шеною і відповідно за
поганих погодних умов
виникають екстрені ві�
дімкнення підприємства
від постачання електро�
енергії. З цим пов'язані
значні обсяги збитків,
оскільки на підприємс�
тві відсутні резервні дже�
рела постачання елект�
роенергії. Окрім того,
постачання здійснюється
природними монопо�
ліями, що узалежнює
машинобудівне підпри�
ємство від постачальни�
ка, а отже, іноді виника�
ють ризики постачання
електроенергетичних
ресурсів.

Більшість виробни�
чо�технологічних про�
цесів на ЗАТ "Автона�
вантажувач" є енергом�

Рис. 1. Послідовність аналізування та зниження рівня ризиків енергоресурсів
машинобудівного підприємства

Рис. 2. Величина відхилень у рівні ризиків енергоресурсів при використанні
різних підходів щодо їхнього оцінювання

Рис. 3. Формування експертних груп
ідентифікування та кількісного оцінювання ризиків

енергоресурсів машинобудівного підприємства
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істкими, внаслідок чого виникають
виробничі ризики електроенергетич�
них ресурсів. Ці ризики пов'язані із
необхідністю додаткового викорис�
тання енергоресурсів для виробниц�
тва машинобудівної продукції, а
отже, ведуть до зростання собівар�
тості виробу та зниження його кон�
курентоспроможності.

За оцінками експертів, у діяль�
ності ЗАТ "Автонавантажувач" на�
явний ціновий ризик газового енер�
горесурсу. В економіці країни близь�
ко 80% цього енергоресурсу імпор�
тується, а зростання ціни найчасті�
ше, виникає внаслідок валютних ко�
ливань та зміни умов постачання
країнами�імпортерами. Протягом
останніх п'яти років ціна на газ
змінювалась від одного до трьох
разів у рік. Відповідно це зумовлює
проблеми плановості виконання
встановлених цілей машинобудівним
підприємством. Інші можливі ризи�
ки газового ресурсу для ЗАТ "Авто�
навантажувач" не є суттєвими. Хоча
для багатьох машинобудівних під�
приємств газ використовується в
технологічних процесах, що зумов�
лює появу виробничих ризиків газо�
вого енергоресурсу.

Експерти ідентифікували ризик
постачання газового енергоресурсу
машинобудівному підприємству. Ці
ризики з'явились через незадовіль�
ний баланс розрахунків споживачів
за газ та періодичними газовими вій�
нами між Україною та Росією.

У діяльності ЗАТ "Автонаванта�
жувач" існує низка ризиків нафтових
енергоресурсів. Основними із них є
ризики якості та цінові ризики на�
фтових енергоресурсів. Експерти
відзначають, що існує змова вітчиз�
няних нафтотрейдерів, які необгрун�
товано змінюють ціни на нафтопро�
дукти. Боротьба вітчизняного Анти�
монопольного комітету із нафтот�
рейдерами є неефективною. Неодно�
разово різні уряди України намага�
лись адміністративно регулювати
ціни на нафтопродукти шляхом
затвердження верхньої межі ціни та

укладали відповідні договори із на�
фтотрейдерами, однак таке регулю�
вання було безрезультативним. Ко�
ливання цін нафтопродуктів спричи�
няють додаткові суттєві втрати для
підприємств галузі.

Часто підприємство отримує на�
фтопродукти нижчої якості, аніж це
необхідно для ефективної виробни�
чо�господарської діяльності. На�
приклад, вітчизняні марки бензину
не відповідають європейським стан�
дартам якості.

Істотними є виробничі ризики
нафтопродуктів, які виникають внас�
лідок розкрадання енергоносіїв пра�
цівниками підприємства, енер�
гомісткісті виробництва, недостат�
ньої пожежобезпечності при вико�
ристанні нафтопродуктів у вироб�
ництві тощо.

Наявність ризиків нафти та на�
фтопродуктів пояснюється флукту�
ацією цін. Зокрема, середньорічна
ціна нафти до кризи 2008—2009рр.
зростала протягом семи років, таке
відбулося вперше за 150�літню істо�
рію нафтової галузі. Барель нафти
коштував у 2008 році в середньому
97,26 дол. США (+34% до 2007 р.),
таким чином, середньорічна ціна до�
сягла попереднього піку, зафіксова�
ного в 1980 р. (у цінах 2008 р.). Був
досягнутий історичний максимум
147 дол. США, попередньо зафіксо�
вано на початку 1860�х років, коли
ціна в США перевищила 110 дол.
США (у цінах 2008 р.).

При цьому у світовій економіці
змінився баланс між попитом та про�
позицією нафти. У попередні роки
зростання ціни на нафту пояснюва�
лося надто повільним збільшенням
видобутку в порівнянні з темпами
зростання світової економіки. А в
2008 р. країни ОПЕК так збільшува�
ли видобуток, що пропозиція зрос�
тала швидше від попиту, особливо в
другому півріччі. Більше того, спо�
живання вперше з 1993 р. знизилося
(усього на 0,6% до 84,46 млн барелів
на день), але це найзначніше знижен�
ня з 1982 р. Видобуток же виріс на
0,4% до 81,82 млн барелів [7].

Виробничі ризики альтернатив�
них видів енергоресурсів виникають
внаслідок неузгодженості етапів
технологічних процесів при викори�
станні цього виду енергоресурсу та
відсутності достатнього досвіду у
працівників підприємства для вико�
ристання альтернативних енергоре�
сурсів. Відомі випадки, коли реалізу�
ються проекти із заміщення газу,
нафти та інших дорогих енергоре�
сурсів у виробничо�господарській
діяльності на користь альтернатив�
них видів енергоресурсів, однак
ефективність виробництва суттєво
знижується. Відповідно при викори�
станні альтернативних видів енерго�
ресурсів необхідно комплексно
підходити до цієї проблеми (інвесту�
вати в навчання персоналу, розроб�
ляти нові технологічні схеми виго�
товлення продукції, змінювати тех�
нологічні етапи використовуючи
аутсорсинг, удосконалювати вироб�
ниче обладнання тощо).

Отже, ідентифікувавши основні
види ризиків енергоресурсів маши�
нобудівного підприємства, доцільно
кількісно їх оцінити, використовую�
чи експертний метод. Обрано екс�
пертний метод, оскільки на рівні під�
приємства кількісної оцінки ризиків
практично не проводиться, а отже,
відсутні дані минулих періодів для
використання статистичних методів
та методів аналогу в аналізуванні
ризиків.

Етап 2. Полягає в безпосереднь�
ому кількісному оцінюванні ризиків
енергоресурсів машинобудівного
підприємства. Найчастіше оцінюван�
ня ризику виконується за форму�
лою:

R = P*O (1),
де R — рівень ризиків енергоре�

сурсів; Р — ймовірність виникнення
ризиків; О — рівень втрат внаслідок
виникнення ризиків енергоресурсів.

Враховуючи, що рівень ризиків
енергоресурсів оцінюється експер�
тами, то формула для оцінювання
цього рівня набуде вигляду:

(2),

де і�ий — експерт, який оціню�
вав ризик; m — число експертів, які
брали участь в оцінюванні ризиків
енергоресурсів.

Оцінювання ризиків енергоре�
сурсів доцільно проводити за роз�
робленою нами 8�ми бальною шка�
лою. Ймовірність виникнення ри�
зиків вимірюється за шкалою від
нуля до одиниці. А рівень можливих
втрат внаслідок виникнення ризиків
енергоресурсів оцінюється від нуля
до восьми. В табл. 1 наведені шкала
ризиків енергоресурсів, якісна
інтерпретація розробленої шкали
рівня ризиків та потенційні обсяги
збитків, що можуть бути спричинені
ризиками енергоресурсів.

Рис. 4. Ідентифіковані види ризиків енергоресурсів ЗАТ "Автонавантажувач"
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Використовуючи запропоновану
шкалу, оцінено ризики енергоресурсів
трьома групами експертів�керівників
різних рівнів управління ЗАТ "Авто�
навантажувач" (табл. 2).

Згідно із отриманими результата�
ми оцінювання, найвищими за рівнем
є цінові ризики нафти та нафтопро�
дуктів, електроенергії та газу. Висо�
кий рівень ризику якості нафтопро�
дуктів. Серед ризиків електроенерге�
тичного ресурсу високий рівень ви�
робничого ризику, оскільки практич�
но усе виробниче обладнання підпри�
ємства є застарілим, енергомістким та
використовує значний обсяг електро�
енергетичного ресурсу.

Найнижчими рівнями ризиків
енергоресурсів є ризики постачання
електроенергії та газу. Як зазначи�
ли експерти, непередбачені відклю�
чення електроенергії є рідкісними в
останні роки, постачальники елект�
роенергії постійно оновлюють лінії
електропередач тощо.

Також рівень ризику постачання
газових енергоресурсів є низьким,
незважаючи на недавні газові війни
між Росією та Україною. Це можна
пояснити тим, що недалеко Львова є
найбільші у Європі сховища для збе�
рігання газу, а обсяги видобутого
газу на території області постійно
зростають. Крім того, експерти пе�
редбачають, що ситуація із відклю�
ченням постачальниками газу є ма�
лоймовірною в майбутньому.

Етап 3. Передбачає формування
інтегрального показника оцінюван�
ня рівня ризиків енергоресурсів ма�
шинобудівного підприємства. За ре�
зультатами оцінювання ризиків
енергоресурсів можна отримати три
різні комбінації оцінок, які відобра�
жені на рис. 5. Згідно із комбінацією
1, оцінки усіх трьох експертних груп
збігаються щодо рівня ризиків енер�
горесурсів. Відповідно рівень ризи�
ку є чітко визначеним. Якщо оцінка
однієї експертної групи незбігаєть�
ся із іншими (комбінація 2) або усіх
трьох експертних груп (комбінація
3), то необхідно їх узгодити.

Якщо для узгодження резуль�
татів використати розрахунок про�
стого середнього, то, як показують
дослідження практичної діяльності,
можна отримати неадекватний рі�
вень ризику. Оскільки в машинобу�
дівних підприємствах існує асиметрія
в інформації. Хоча керівники нижчо�
го рівня управління володіють опе�
ративною інформацією, оскільки
працюють безпосередньо з контра�
гентами (споживачами, постачаль�
никами тощо), однак основні стра�
тегічні дані доступні керівникам ви�
щого рівня управління підприєм�
ством (рис. 6).

Тому доцільно ввести вагові ко�
ефіцієнти для визначення інтеграль�
ного рівня ризику енергоресурсів.
Аналізування практичної діяльності
роботи менеджерів у процесі оціню�

вання рівня ризиків дало змогу зап�
ропонувати вагові коефіцієнти, наве�
дені у табл. 3.

Враховуючи наведені вагові кое�
фіцієнти груп експертів оцінювання
ризиків, формула (2) набуде виду:

(3),

де 1,2,3 — оцінювання рівня ри�
зиків енергоресурсів відповідно пер�
шою, другою та третьою експертною
групою.

Використавши розроблену фор�
мулу для оцінювання інтегральних
показників ризиків енергоресурсів
машинобудівних підприємств розра�
хуємо їхній рівень для ЗАТ "Автона�
вантажувач" (табл. 4).

Згідно із отриманими результа�
тами, ціновий ризик газового ресур�
су є найвищим. На думку експертів,
спричинено це популістськими стра�
тегіями урядів України, згідно з яки�
ми газ залишається недооціненим
для вітчизняних підприємств, а особ�
ливо — для населення нашої країни.
Відповідно це створює серйозну заг�

розу для істотної зміни ціни на газ в
майбутньому. Окрім того, нестабіль�
ність стосунків України з основним
імпортером газу — Російською Фе�
дерацією — підвищує невизначеність
у сфері ціноутворення.

Другим за рівнем ризиком енер�
горесурсів є виробничий ризик елек�
троенергетичних ресурсів. Він пов'я�
заний, насамперед, з високим рівнем
енергоємкості виробництва вітчизня�
них машинобудівних підприємств.
Застаріле обладнання призводить до
надмірного споживання електро�
енергії під час виробництва продукції,
що відображається на її собівартості.

Також значним рівнем характе�
ризуються ризики нафти та нафтоп�
родуктів, а саме: ризики якості та
ціни. Ціна на нафтопродукти підда�
ється суттєвим сезонним коливанням.
Зокрема, у літньо�осінній періоди
ціна на нафтопродукти різко зростає
у зв'язку з сезонами відпусток та
літньо�осінніми польовими роботами.

Найнижчим за рівнем є ризик по�
стачання електроенергетичних ре�
сурсів підприємства. Як вказують ек�
сперти підприємства, протягом ос�
танніх періодів відключення елект�
роенергії трапляються дуже рідко, а
напруга є стабільною. Важливо
відзначити, що відсутність суттєвих
цінових коливань на електроенергію
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Таблиця 1. Шкала рівнів ризиків енергоресурсів
машинобудівного підприємства

    
 1 

  
 2 

  
 3 

  : 
 

3,87 3,11 3,13 

4,11 3,03 2,88
 1,21 1,45 1,67 

: 
 

4,86 3,56 3,11

0,12 0,19 0,54
:

 
0,87 1,01 1,21

3,71 4,76 3,76
0,11 0,13 0,12
3,89 3 3,98

  
: 

 

2,01 2,22 2 

Таблиця 2. Рівні ризиків енергоресурсів ЗАТ "Автонавантажувач",
оцінені групами експертів
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протягом останніх п'яти років відоб�
разилось на тому, що рівень цінових
ризиків електроенергетичних ре�
сурсів є досить низьким. Низьким
рівнем ризику характеризується по�
стачання газу від газорозподільчих
компаній до кінцевого споживача —
машинобудівного підприємства.

Етап 4. Полягає у визначенні при�
чинно�наслідкових зв'язків між ри�
зиками енергоресурсів машинобуді�
вного підприємства. Важливо знай�
ти величину впливу одного ризику на
інший, що дасть змогу сформувати
ефективні заходи мінімізації рівня
ризиків. Оскільки один захід, як пра�
вило, призводить до зниження рівня
декількох ризиків енергоресурсів,
для знаходження рівня впливу одно�
го ризику енергоресурсів на інший,
використаємо коефіцієнт кореляції.
Як відомо, відмінність від нуля кое�
фіцієнта лінійної кореляції свідчити�
ме про наявність зв'язку між дослі�
джуваними ознаками.

Оцінкою коефіцієнта лінійної ко�
реляції за вибіркою 
служить вибірковий парний ко�
ефіцієнт кореляції Пірсона [8, с. 190]:

     (4),

де п — кількість спостережень,
 — вибіркові середні вибірок,

двох видів ризиків енергоресурсів
машинобудівного підприємства

 та  відповідно.
Обчислюються кореляційні

зв'язки між ризиками ЗАТ "Автона�
вантажувач" за допомогою статис�
тичного пакету Statistica 6.0, а саме
— субмодуля Сorrelation matrices
модуля Basic Statistics/Tables. Для
знаходження кореляційних зв'язків
між ризиками енергоресурсів взято
дані оцінювання рівня ризиків екс�
пертами машинобудівного підприє�
мства. Отримані значення кореляц�
ійної матриці рівнів ризиків енерго�
ресурсів ЗАТ "Автонавантажувач"
наведено в табл. 5.

Згідно розрахованих значень,
найвищий рівень прямого кореляц�
ійного зв'язку є між ціновими ризи�
ками нафтоенергоресурсів та газу
(0,804). Тобто, якщо ціна зміниться
на газ, то з ймовірністю 80,4% ціна
зміниться на нафту в тому ж на�
прямі. Найвищий обернений ліній�
ний кореляційний зв'язок спостері�
гається між виробничими ризиками
альтернативних видів енергоре�
сурсів та виробничими ризиками
електроенергетичних ресурсів
(�0,836). Це свідчить, що зниження
рівня виробничих ризиків альтерна�
тивних видів енергоресурсів призво�
дить до зростання ризиків виробни�

Рис. 5. Комбінації оцінювання рівня ризиків енергоресурсів трьома
незалежними експертними групами

Рис. 6. Схематичне відображення інформаційної асиметрії у керівників різних
рівнів управління підприємства

Таблиця 3. Вагові коефіцієнти для оцінювання рівня ризиків енергоресурсів

Таблиця 4. Зважені та інтегральні оцінки рівня ризиків енергоресурсів ЗАТ
"Автонавантажувач" групами експертів
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чих енергоресурсів. Тобто, як пра�
вило, коли вводяться альтернативні
енергоресурси на підприємство, то
ризики їхнього використання у ви�
робничо�господарській діяльності
зростає, а ризики традиційних енер�
горесурсів, які починають менше ви�
користовуватись, відповідно зни�
жуються.

Високим рівнем кореляційного
зв'язку характеризуються такі пари
ризиків енергоресурсів:

— цінові ризики газу та цінові ри�
зики електроенергетичних ресурсів
— 0,802;

— цінові нафтопродуктів та ці�
нові електроенергетичних ресурсів
— 0,705.

Експерти галузі пояснюють такий
зв'язок тим, що для виробництва елек�
троенергії вітчизняні теплові електро�
станції продовжують використовува�
ти газ та нафтопродукти (зокрема ма�
зут). Хоча існують стратегічні плани
поступової заміни цих двох стратегі�
чних енергоресурсів на кам'яне вугіл�
ля, яке є дешевше та доступніше для
вітчизняних енерговиробників.

Тісним кореляційним зв'язком
характеризуються цінові ризики
енергоресурсів та ризики якості
енергоресурсів. При цьому зв'язки є
оберненими, оскільки підвищення
якості енергоресурсів призводить до
зниження ризиків якості та підви�
щення ціни на ці енергоресурси, а
отже і зростання рівня цінових ри�
зиків.

Практично усі ризики альтерна�
тивних видів енергоресурсів є обер�
неними до ризиків традиційних видів
енергоресурсів. Це пояснюється тим,
що зростання ризиків альтернатив�
них видів енергоресурсів відбуваєть�
ся в процесі їх використання у вироб�
ництві машинобудівної продукції, а
отже, традиційні види енергоре�
сурсів витісняються, тому рівень
їхніх ризиків знижується та впливає
із меншою інтенсивністю на підприє�
мство.

Цікавим є вплив ризиків поста�
чання енергоресурсів машинобудів�
ного підприємства на інші види ри�
зиків. Ризики постачання суттєво
впливають на рівень цінових ризиків
всередині груп ризиків (за окремими
видами енергоресрусів), чинять не�
відчутний вплив на ризики постачан�
ня та інші види ризиків в інших енер�
горесурсних групах.

Для зручності практичного вико�
ристання отриманих результатів та
легкої інтерпретації ризиків доціль�
но формувати карти взаємозв'язків
ризиків енергоресурсів машинобуді�
вного підприємства. Перед побудо�
вою такої карти ризиків енергоре�
сурсів машинобудівного підприєм�
ства слід ввести низку позначень та
умов.

Ризики енергоресурсів зображу�
ватимуться з допомогою кіл. При
цьому радіуси кіл відображатимуть

рівень ризиків енергоресурсів, тобто
чим вищий рівень ризику, тим більший
радіус кола і навпаки. Різні кольори
кіл свідчитимуть про різні групи ри�
зиків енергоресурсів, а саме: чорний
колір — ризики нафти та нафтопро�
дуктів, сірий колір — ризик газу; чор�
но�біла клітинка — ризик електрое�
нергетичних ресурсів; білий колір —
ризики альтернативних видів енерго�
ресурсів машинобудівного підприєм�
ства. Оскільки ризики впливають
один на одного, то цей вплив покаже�
мо з допомогою ліній, які з'єднувати�
муть кола. Чим тісніший кореляцій�
ний зв'язок між ризиками енергоре�
сурсів, тим жирніша лінія зв'язку.
При цьому відображатимуться зв'яз�
ки із рівнем кореляції більше 0,4, інші

є слабкими і їх доцільно упустити при
побудові карти ризиків.

Прямий кореляційний зв'язок
відображатиметься з допомогою суц�
ільної лінії, а обернений кореляційний
зв'язок між ризиками енергоресурсів
машинобудівного підприємства зоб�
ражатиметься штриховою лінією.
Самі види ризиків енергоресурсів слід
позначити з допомогою цифр (табл. 6).

Враховуючи розроблені умовні
позначення та умови побудови кар�
ти ризиків, зобразимо таку карту для
ЗАТ "Автонавантажувач", викорис�
товуючи отримані результати розра�
хунків (рис. 7).

 Заключними етапами кількісного
оцінювання ризиків енергоресурсів
машинобудівного підприємства є еко�
номічне ідентифікування отриманих

 
  

    

     
  

: 
 1 -0,589 0,404 -0,131 0,102 
 -0,589 1 -0,4 0,804 0,105 

 0,404 -0,4 1 -0,110 -0,087 
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 0,131 0,804 -0,110 1 0,609 
 0,102 0,105 -0,087 0,609 1 

: 
 0,572 -0,602 0,321 -0,719 0,192 
 -0,502 0,705 -0,201 0,802 0,269 

 0,215 0,098 0,128 0,054 0,109 
 0,401 0,296 0,342 0,216 0,034 
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 -0,512 -0,743 -0,354 -0,799 -0,479 
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: 

 0,572 -0,502 0,215 0,401 -0,512 
 -0,602 0,705 0,098 0,296 -0,743 

 0,321 -0,201 0,128 0,342 -0,354 
: 

 -0,719 0,802 0,054 0,216 -0,799 
 0,192 0,269 0,109 0,034 -0,479 

: 
 1 -0,609 0,604 0,768 -0,542 
 -0,609 1 0,537 -0,643 -0,805 

 0,604 0,537 1 0,632 -0,375 
 0,768 -0,643 0,632 1 -0,836 

  
: 

 -0,542 -0,805 -0,375 -0,836 1 

Таблиця 5. Кореляційна матриця ризиків енергоресурсів ЗАТ
"Автонавантажувач"
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Таблиця 6. Умовні позначення ризиків енергоресурсів машинобудівного
підприємства
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результатів та використання їх в

Рис. 7. Карта ризиків енергоресурсів ЗАТ "Автонавантажувач"

Рис. 8. Метод кількісного оцінювання ризиків енергоресурсів

прийнятті управлінських рішень.
Послідовність етапів запропоно�

ваного методу, їхня коротка харак�
теристика та прикладне застосуван�
ня на ЗАТ "Автонавантажувач" зоб�
ражено на рис. 8.

ВИСНОВКИ
Отже, більшість видів ризиків

енергоресурсів машинобудівного
підприємства пов'язані між собою
тісними прямими або оберненими
зв'язками. Відповідно зростання або
зниження рівня одного із ризиків
енергоресурсів призводить до зміни
рівня інших видів ризиків, що необ�
хідно враховувати при прийнятті уп�
равлінських рішень щодо вибору ме�
тодів мінімізації рівня ризиків. Од�
нак, є низка ризиків енергоресурсів,
які непов'язані між собою лінійними
зв'язками. Наприклад, відсутні зв'яз�
ки між ризиками: постачання елект�
роенергетичних ресурсів та ціновий
ризик нафтопродуктів, виробничий
ризик нафтопродуктів та ризик по�
стачання газового ресурсу тощо.

Подальші дослідження доцільно
проводити щодо розробки методич�
них підходів до оцінювання сезонних
ризиків енергоресурсів машинобу�
дівного підприємства та формування
системи відповідних методів зни�
ження цих ризиків.
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