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STRATEGIC ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

У статті розглянуто питання визначення і управління стратегічними ризиками. Проаналізовано та

уточнено поняття "стратегічний ризик", "управління стратегічними ризиками". Розглянуто основні груJ

пи стратегічних ризиків. Проведений аналіз досліджень і публікацій дозволив виділити основні групи

стратегічних ризиків підприємства, які здійснюють найбільш небезпечний вплив на діяльність. ПроанаJ

лізовано основні причини настання ризикових ситуацій та запропоновано управлінські заходи щодо

мінімізації можливих ризиків. Запропоновано поняття "екосистема управління ризиками" як сукупність

всіх елементів підприємства, діяльність яких спрямовано на ідентифікацію, оцінку та аналіз ризику, а

також вибір оптимального способу управління ризиком. Розглянуто роль CRO в управлінні ризиками на

підприємстві, а також переваги наявності сертифікованої системи управління ризиками на підприємстві.

Виділено питання для подальшого дослідження.

The article considers the issues of identifying and managing strategic risks. The concepts of "strategic risk,"

"strategic risk management" are analyzed and specified. The analysis of researches and publications allows the

allocation of the primary groups of strategic risks of the enterprise, which carry out the most dangerous influence

on activity. The leading causes of risk situations are analyzed, and management measures to minimize possible

risks are suggested. The concept of the "risk management ecosystem" considered as a set of all elements of the

enterprise whose activities are aimed at identifying, assessing, and analyzing risk, as well as the choice of the

optimal method of risk management. The problem of strategic risk management has been discovered in the

article. The purpose of the article is to clarify the content of the concept of "strategic risk," "strategic risk

management," "risk management ecosystem," to identify the main groups of strategic risks and justify possible

ways to minimize them. During the study, methods of comparison, systematization, induction, and deduction,

graphical modeling were used to form an ecosystem of strategic risk management in the enterprise. The main

groups of strategic risks that are characteristic of the enterprise are identified. The article proposes measures to

minimize the consequences of risky situations.

The relevance of the relevant group of strategic risks for the company following the stage of its life cycle is

substantiated. The generalized concept of "strategic risk management" is proposed as a set of measures aimed at

identifying, analyzing, assessing, and managing risks that may affect the company's activities in the market, as

well as affect the company's competitive advantages in the market. The components of a productive strategic

risk management ecosystem at the enterprise are determined: principles of risk management, management

process, and structure. An improved method of strategic risk management at the enterprise is proposed. The

conclusions of the article show that strategic risk management allows the company to move from defense (finding

solutions to overcome the consequences of risks) to attack. Unmanaged risk is the most significant source of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В епоху масової глобалізації ризик є невід'ємною

частиною господарської діяльності людини. Те, що на
початку ХХІ ст. інтенсивність ризику зростає, вже ба$
гато років є однією із реалій сучасного бізнесу. Згідно
зі звітом Всесвітнього Економічного Форуму у Давосі
Global Risks Report 2020, у цьому році зростуть такі ри$
зики: економічна конфронтація, внутрішньополітична
поляризація, екстремальні погодні явища (зміна кліма$
ту), знищення природних ресурсних екосистем, кібера$
таки на сферу інфраструктури [1]. За словами Борже
Бренде, президента Світового Економічного Форуму у
Давосі "Оновлення та вдосконалення архітектури нашої
національної і міжнародної політичної та економічної
систем є визначальним завданням цього покоління" [1].
Ризики, з якими зустрічаються підприємства, змінюють$
ся, оскільки вони також еволюціонують під дією ринко$
вих змін: зміна ринкової кон'юнктури, зміна уподобань
споживачів, вихід на ринки нових гравців та багато іншо$
го. Побудова алгоритму управління стратегічними ризи$
ками підприємства є важливою умовою ефективності її
діяльності та досягнення поставлених стратегічних цілей.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення змісту поняття "страте$

гічний ризик", "управління стратегічними ризиками",
"екосистема управління ризиками", виділення основних
груп стратегічних ризиків і обгрунтування можливих
шляхів їх мінімізації.

У ході дослідження було застосовано методи по$
рівняння, систематизації, індукції та дедукції, графіч$

waste for the company and the economy as well. Large projects fail, customers are continually changing, and

offers are no longer relevant, brands are collapsing, specific industries cannot make a profit, changes in technology

or the emergence of a unique competitor in the market can destroy dozens of companies. Issues for further research

have been identified.

Ключові слова: ризик, стратегічний ризик, управління стратегічними ризиками, екосистема управління
стратегічними ризиками.

Key words: risk, strategic risk, strategic risk management, ecosystem of the strategic risk management.

ного моделювання для формування екосистеми управ$
ління стратегічними ризиками на підприємстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням стратегічних ризиків займається чимало
вітчизняних та зарубіжних вчених, доказом чого є чис$
ленні наукові публікації з обраної тематики. Так,
Ю.В. Литюга розглядає сутність поняття "ризик$менед$
жмент" та його стратегічний напрямок, вона запропо$
нувала та описала послідовність процесу стратегічного
ризик$менеджменту на підприємстві, наводить по$
рівняння традиційних та стратегічних методів управ$
ління ризиком, проте не подає тлумачення "стратегіч$
ного ризику" як економічної категорії [2].

Зоідзе Д. Р. дає визначення поняття "стратегічний
ризик$менеджмент" як "безперервний процес управ$
ління комплексом ризиків та можливостей підприєм$
ства, в якому приймають участь всі його підрозділи" та
виділяє основні цілі стратегічного ризику на під$
приємстві [3]. Але в такому визначенні бракує саме стра$
тегічного спрямування ризик$менеджменту.

Вивченням стратегічного ризику займаються такі
вітчизняні вчені як Н.І. Машина, Л.І. Донець, І.Ю. Івчен$
ко, С.М. Ілляшенко, В.В. Вітлінський [4], Литвинов О.І.
[5]  та інші. Серед закордонних колег варто відзначити
праці таких вчених: Т.Л. Бартон, У.Г. Шенкір, П.Л.
Уокер, Р.К. Поляков, Г.Л. Балієв та інші. В роботах цих
вчених розглядались питання ідентифікації, аналізу,
оцінки і управління ризиками. Водночас, попри досить
широке дослідження в наукових колах, не до кінця роз$

критим залишаються питання визначення сут$
ності стратегічного ризику та управління ним.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питання сутності стратегічного ризику і

досі залишається мало дослідженим. Нижче
наведено тлумачення поняття "стратегічний
ризик" різними науковцями та організаціями
(табл. 1).

Всі вищерозглянуті трактування поняття
"стратегічний ризик" не розкривають його сут$
ності в повній мірі та не відображають значу$
щості поняття "ризик" у концепції стратегіч$
ного управління підприємством. З огляду на
це, пропонуємо розширене трактування по$
няття "стратегічний ризик", що буде охоплю$
вати всі сфери його впливу.

Стратегічні ризики — це ризики, що впли$
вають на забезпечення довгострокового існу$
вання підприємства на ринку і формування та/
або збереження своєї конкурентної переваги;
це ризики, які пов'язані із функціонуванням і
розвитком ринку або галузі і поводженням
підприємства на ринку.

№ 
з\п Визначення Джерело 

1 Стратегічний ризик – це наявний або потенційний 
ризик для надходжень та капіталу, який виникає 
через неправильні управлінські рішення, неналежну 
реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни 
в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок 
несумісності: стратегічних цілей банку; бізнес-
стратегій, розроблених для досягнення цих цілей; 
ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей; якості 
їх реалізації 

Національний банк 
України [6] 

2 Стратегічний ризик – це можливе джерело збитків, 
які можуть виникнути внаслідок здійснення 
невдалого бізнес-плану 

Згідно визначення 
Business Dictionary [7] 

3 Стратегічний ризик – це ризик виникнення 
фінансових збитків внаслідок помилок (недоліків), 
які були допущені під час прийняття рішень, що 
визначають стратегію діяльності і розвитку банку 

Данченко О. Б. [8] 
 

4 Стратегічні ризики – це такі ризики, які виникають 
внаслідок принципових рішень, які приймають 
директори щодо цілей організації. По суті, 
стратегічні ризики – це ризики не досягнення цих 
цілей бізнесу 

Згідно визначення 
ресурсу ACCA Think 
Ahead [9] 

Таблиця 1. Визначення поняття "стратегічний ризик"
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Звідси слідує, що управління стра$
тегічними ризиками — це комплекс за$
ходів, які направленні на ідентифіка$
цію, аналіз, оцінку та керування ризи$
ками, що можуть чинити вплив на
діяльність підприємства на ринку, а та$
кож вплинути на конкурентні перева$
ги підприємства на ринку. Іншими сло$
вами, це керування факторами невиз$
наченості, що можуть чинити вплив на
досягнення стратегічних цілей під$
приємства.

Трансформація ризику може дати
змогу компанії підняти управління ри$
зиками з рівня функції певного підроз$
ділу до відповідальності підприємства,
що поширюється на всю організацію.
Коли це відбувається, ризик більше не сприймається як
зона відповідальності лише підрозділу управління ри$
зиками. Натомість кожний бізнес$підрозділ, функціо$
нальний підрозділ та працівник стають відповідальни$
ми та спроможними реагувати на ризики у межах своєї
компетенції. Це дає змогу організації більш ефективно
реалізовувати стратегію та досягати цілей, водночас ре$
агуючи на ризики та дотримуючись нормативних вимог.

Звертаючись до рівнів стратегічного менеджменту,
запропонованих Томпсоном і Стріклендом [10], із за$
гального контексту всіх ризиків ми обираємо саме стра$
тегічний рівень, тобто ті ризики, які безпосередньо
впливають на формування і ефективність реалізації
стратегії підприємства. З цього випливає, що відпові$
дальність за управління стратегічними ризиками покла$
дено на керівників підрозділів всередині компанії: ви$
робництво, маркетинг, фінанси, персонал і т. д.

Стратегічні ризики можуть дуже швидко завдати
серйозної шкоди організації. Такі ризики можуть ура$
жати ланцюги постачання, інфраструктуру, технології,
персонал, капітал, репутацію та базові чинники створен$
ня цінності. Однак вони досі перебувають за межами
більшості програм управління ризиками підприємства
(ERM), важко кількісно виміряти їх, здійснювати їхній
моніторинг та управляти ними. Щоб впоратися з цими
ризиками, керівникам потрібні нові погляди та підходи.
Їм потрібні інструменти для аналізу зовнішнього сере$
довища, відстеження змін та візуалізації даних про ри$
зики. Проте саме мінімізація ймовірності настання ри$
зику завжди сприймалася як домінуюча парадигма ри$
зик$менеджменту компаній. Однак, мало хто сприймає
"мить максимального ризику водночас як мить макси$
мальної вигоди" [11].

У наш час менеджери компаній все частіше намага$
ються застрахувати різноманітні ризики, проте абсо$
лютно непоміченими залишаються найголовніші з них,
котрі можуть зруйнувати всі досягнення компанії за
попередні роки. Зараз досить успішно піддаються
кількісній оцінці ринкові, кредитні та операційні ризи$
ки, які можна легко ідентифікувати та водночас легко
управляти ними. Приділяючи значну увагу традиційним
та галузевим ризикам, менеджери підприємств залиша$
ють поза увагою стратегічні ризики. Особливість стра$
тегічних ризиків полягає в тому, що їх важко ідентифі$
кувати та кількісно виміряти, проте ці дії є вкрай не$
обхідними, оскільки в сучасних умовах перевага від$
дається методам управління, що базуються на викорис$
танні оцифрованих цілей (так звані КРІ — Key Per$
formance Indicators) — тих, що можна легко оцінити.
Стратегічні ризики, як і будь які інші ризики, несуть в
собі, з одного боку, загрозу, але з іншого — великі мож$
ливості, які допоможуть збільшити вартість існуючого
бізнесу чи принаймні утримати її на такому ж рівні.

Спроби класифікувати стратегічні ризики мають
місце у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних нау$
ковців, зокрема, це В. Савчук [12], А. Сливоцький [11]
та інші. Проте мало дослідженим залишається питання

виділення основних груп стратегічних ризиків, які є ха$
рактерними для торговельних підприємств.

У цій статті ми пропонуємо класифікацію стратегі$
чних ризиків запропоновану А. Сливоцьким [11], відпо$
відно до якої він виділяє 7 груп стратегічних ризиків
(рис. 1), але адаптовану до торговельного підприємства
та розширену рекомендованими заходами, направлени$
ми на їх мінімізацію.

Перша група стратегічних ризиків — це галузеві
ризики, що є притаманними для окремої галузі та обу$
мовлені специфікою її діяльності. У разі визначення га$
лузевих ризиків слід зазначити, що галузь розглядаєть$
ся тут як об'єкт впливу ризику, а всі гравці галузі є взає$
мозалежними. Головним ризиком першої групи страте$
гічних ризиків виступає ризик зниження прибутковості
галузі, що зумовлений дією негативних чинників, які
впливають однаковим чином на всі компанії. Такими
чинниками можуть виступати:

— відмова постачальників від послуг посередників
та вихід на кінцевого споживача, що в результаті при$
зводить до  ліквідації посередників як проміжної ланки
між виробником та кінцевим споживачем. Прикладом
може слугувати робота GDS (Глобальних дистрибутив$
них систем) — Galileo, Amadeus та Sabre, що забезпечу$
ють роботу цивільної авіації, пропонуючи в єдиному
інтерфейсі пропозиції всіх авіакомпаній світу туристич$
ним агентствам. Натомість авіакомпанії прагнуть опти$
мізувати свої витрати на обслуговування в GDS систе$
мах та пропонують свої пропозиції туристичним агент$
ствам напряму. Вже сьогодні GDS системи Galileo,
Amadeus та Sabre констатують зниження своїх доходів
загалом або зменшення темпів росту у порівнянні з ми$
нулими періодами;

— збільшення вартості капітальних витрат по галузі;
— стрімкі процеси щодо лібералізації цін;
— консолідація постачальників;
— збільшення вартості досліджень та розробки для

високотехнологічних компаній.
Коли зміни у технології або бізнес$моделі ведуть до

трансформації галузі, то близько 80% компаній не змо$
жуть пройти цю еволюцію. Ми знаємо чимало прикладів,
коли підприємства не змогли адаптуватися до змін у га$
лузі, що і стало причиною їх банкрутства. Із стрімким
розвитком online$торгівлі класичні роздрібні магазини
змушені адаптувати свої бізнес$моделі, пропонуючи
споживачам можливість замовити продукцію online.

Оскільки наслідки настання ризику зниження при$
бутковості галузі торкнуться всіх компаній, то продов$
жувати конкуренту боротьбу немає сенсу, а навпаки —
потрібна консолідація спільних зусиль і можливостей.
Завдяки консолідації спільних зусиль підприємства ма$
ють можливість отримати вигоду від згаданого ризику,
створюючи сприятливі умови і правила для функціону$
вання галузі.

Друга група стратегічних ризиків — це ризики тех$
нології. У бізнесі технологічні переходи зазвичай відбу$
ваються у два способи: з'являється нова технологія, що

Рис. 1. Групи стратегічних ризиків

Джерело: [11].
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робить старі технології, а разом з ними і компанії, що
на них збудовані, застарілими, або створюється нова
бізнес$модель, яка може цілком перевершити вже існу$
ючі на ринку моделі конкурентів. Коли відбувається
будь$який вид переходу, діловий ландшафт швидко і
різко змінюється, і не готові до цього підприємства мо$
жуть збанкрутувати. За останні десятиліття ми стали
свідками багатьох великих змін у технологіях чи бізнес
моделях — це і стрімкий розвиток online торгівлі, що
поступово витісняє з ринку підприємства роздрібної
торгівлі; це і розвиток сервісних компаній, що частково
або повністю перебрали на себе функції як виробників,
так і дистриб'юторів готової продукції; це і перехід на
смартфони та відмова від класичних ПК; розвиток елек$
трокарів та багато іншого. Ризик технологічних змін
полягає у тому, що випущена компанією продукція ста$
не не актуальною у зв'язку з появою принципово нової
технології та нових продуктів — приклад аналогових
телефонів, що були повністю замінені на цифрові.

Однак важко спрогнозувати яка саме технологія чи
продукт завоює ринок, тому як рішення для подолання
ризику технологій — це подвійна ставка водночас на
декілька конкуруючих технологій чи продуктів. Окрім
того, це диверсифікація асортименту продукції або по$
слуг, провадження нових технологій та постійний мо$
ніторинг вподобань споживачів.

Третя група стратегічних ризиків — це ризик брен$
ду. Потужний бренд мав би бути носієм та гарантом
цінності компанії. Однак близько 40% провідних брендів
зазнали суттєвого знецінення за останні 10 років. У
більшості випадків це погіршення стало наслідком того,
що менеджмент компаній надто вузько розглядав свої
бренди, забуваючи про баланс золотого трикутника
"Бренд — Продукт — Бізнес$модель".

Впливове видання The Economist свого часу заува$
жило: "Покупець книг, можливо, і не довірив би ком$
панії із Сієтлу номер своєї кредитної картки, якби із
власного досвіду не знав, що бренду Amazon можна до$
віряти" [11]. До прикладу з вітчизняними гравцями рин$
ку online продажу: понад 60%  прямого трафіку маркет$
плейсів в Україні належать провідним гравцям, що вже
давно себе зарекомендували — Evo та Rozetka, які ого$
лосили про своє об'єднання наприкінці 2018 року [13].

Компанії люблять бренди, бо ті створюють не лише
надбавку до ціни, додаткові обсяги продажу, позитивні
відгуки, а й пропонують частковий захист від конку$
ренції. Сьогодні бізнес$модель, продукт і позиціонуван$
ня бренду є основними складовими успішного управ$
ління ризиком бренду.

Найбільш ефективним засобом запобігти ризику
бренда — це перерозподілити потоки інвестицій. Інвес$
тиційні надходження повинні охоплювати не тільки мар$
кетинг, але і всі інші сфери, від яких залежить доля брен$
ду: кількість і якість послуг з перед чи після продажно$
го обслуговування, зручність у користуванні і т. д. Пе$
рерозподіл інвестицій у бренд повинно мати перманен$
тний характер, адже важливо безперервно відслідкову$
вати ключові показники капіталізації бренду.

Четверта група стратегічних ризиків — це ризики
конкуренції. Поява унікального конкурента, який зда$
тен швидше виявляти і якісніше задовольняти потреби
потенційних споживачів, а також може значно оптимі$
зувати собівартість виробництва аналогічних товарів,
може становити серйозну загрозу для підприємства.
Такі конкурентні переваги дозволять досить легко
підприємству$конкуренту зайняти своє місце на ринку,
заволодівши його левову долю. Для того, аби ефектив$
но управляти ризиком конкуренції слід діяти проактив$
но та відслідковувати появу нових гравців на ринку, що
здатні скласти конкуренцію.

В якості можливих варіантів рішень можна розгля$
нути зміну групи споживачів в межах своєї сфери діяль$
ності, вихід на нові ринки або диверсифікацію пропо$
зиції новими інноваційними продуктами. Слід відміти$

ти, що контрзахід на ризик конкуренції — це постійна
робота з лояльністю споживачів, вчасне виявлення змін
їх уподобань та відповідна реакція на них.

П'ята група стратегічних ризиків — це ризик стаг$
нації. Вплив ризику стагнації дуже широкий. Складна
ситуація в галузі, яка перетворює її на зону неприбут$
ковості не задовольняє жодного гравця на ринку. Не
менш негативним ризиком є ситуація, коли продаж, при$
бутки і вартість компанії загалом досягають певної межі
і припиняють зростати. Постійна боротьба за відновлен$
ня втраченої вартості компаній після настання ризику
стагнації — це головна перешкода для подальшого зро$
стання. Період стагнації можна подолати за допомогою
інноваційних продуктів та виходу на нові ринки — ці
кроки зможуть дати поштовх для подальшого зростан$
ня. Інновації — найбільш ефективний метод для бороть$
би з ризиком стагнації.

Шоста група стратегічних ризиків — це ризик про$
валу нового проєкту. Зростання будь$якого бізнесу на$
пряму залежить від успішної реалізації нових проєктів:
створення нових продуктів, виходу на нові ринки, по$
шуку нових клієнтів і т. д. Так само, вдосконалення вже
існуючого бізнесу залежить від великих нових проєктів,
таких як модернізація ІТ$систем, спрощення виробни$
чих процесів і раціоналізація ланцюгів постачання. В
умовах невизначеності всі прогнози мають високу долю
похибки, тому показники ефективності, що розрахову$
ються для нового проєкту, вірні з певною часткою ймо$
вірності їх настання. Саме тому, починаючи будь$який
новий проєкт, компанія йде на ризик. Адже завжди існує
ймовірність того, що новий продукт чи послуга вияв$
ляться технологічно не реалізованими, не зацікавлять
кінцевого споживача, просування нового продукту чи
послуги буде занадто повільним і в кінцевому підсумку
будуть дорого коштувати компанії.

Перший крок до зниження ризику провалу нового
проєкта — це визначення справжніх шансів на успіх,
другий крок — це максимізація цих шансів. До цього
питання важливо підійти комплексно, а саме: оптимізу$
вати час на реалізацію нового проєкта, застосовувати
змішані організаційні структури, чітко визначити пріо$
ритети, застосування інноваційних підходів та методи$
ки при реалізації проєкту.

Остання група стратегічних ризиків, але не менш
важлива, — це ризики споживачів, а саме зміни їх упо$
добань. Швидкоплинність всіх процесів спонукає спо$
живачів змінювати свої погляди та уподобання — це
стосується абсолютно всього, в тому числі і споживчих
продуктів чи послуг. Маючи вузьку спеціалізацію,
підприємство ризикує втратити своїх ключових клієнтів
внаслідок зміни їх уподобань. Їх пріоритети змінюють$
ся від якості до ціни, до рішень, до дизайну, до бренда.
Їх захоплюють і приваблюють різні дизайни, різні про$
позиції, різні способи купівлі; вони стають краще про$
інформованими і врешті$решт вони стають більш вимог$
ливими. Щоразу, коли змінюються пріоритети клієнтів,
існуюча бізнес$модель підприємства піддається ризику,
і унікальна ціннісна пропозиція стає все більш розми$
тою. Ризик, пов'язаний з клієнтами, найнепомітніший і
найпоширеніший з усіх ризиків. Проте глибоке знання
смаків та поведінки ключових клієнтів перетворює ри$
зик зміни пріоритетів покупців на можливість великого
зростання. Основними методами управління цим ризи$
ком виступають:

— збір і використання безперервної інформації про
клієнтів з різних джерел;

— збільшення точок контакту з клієнтами завдяки
програм лояльності;

— створення завдяки зібраним даним цільових про$
позицій для споживачів;

— розширення портфеля товарних пропозицій, щоб
зменшити ризик від зниження попиту на продукцію;

— оптимізація структури і збалансованість про$
дукції.
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Запорукою ефективного управління стратегічними
ризиками на підприємстві є побудова цілісної "екосис$
теми", що буде гармонічно функціонувати в межах всьо$
го підприємства.

Екосистема управління стратегічними ризиками —
це сукупність всіх елементів підприємства, діяльність
яких спрямована на ідентифікацію, оцінку та аналіз ри$
зику, а також вибір оптимального способу управління
ризиком (попередження ризику, уникнення, трансфер
ризику, зниження або прийняття). При цьому всі учас$
ники екосистеми управління ризиками провадять свою
діяльність в єдиному інформаційному полі для досяг$
нення поставлених цілей та реалізації загальної стра$
тегії компанії.

Цілісність екосистеми з управління стратегічними
ризиками на підприємстві передбачає:

— однаковий підхід до визначення ризику як еко$
номічної категорії;

— рівну відповідальність всіх учасників, що залучені
до управління ризиками;

— наявність єдиної методології з управління ризи$
ками, що передбачає однаковий алгоритм дій всіх учас$
ників.

Складовими ефективної екосистеми управління стра$
тегічними ризиками на підприємстві є: принципи управ$
ління ризиками, процес управління та структура. Вимо$
ги до кожної складової чітко регламентовані та пропи$
сані в ISO 31000:2018. Процес управління стратегічними
ризиками на підприємстві зображений на рисунку 2.

Наявність сертифікованої системи управління ри$
зиками на підприємстві свідчить передусім про рівень
важливості та уваги, який менеджмент приділяє управ$
лінню ризиками на підприємстві. Управління ризиками
— ознака високої корпоративної зрілості компанії. У
зрілих (або як сьогодні прийнято називати "мачурних")
компаніях за управління ризиками відповідає CRO —
Chief Risk Officer, який входить до Ради Директорів.
Керівник з управління ризиками (CRO) — це керівник
корпорації, який має завдання оцінювати та пом'якшу$
вати значні конкурентні, регуляторні та технологічні
загрози капіталу та прибутку підприємства.

До основних завдань CRO зокрема належать:
— розробка карт ризиків та формулювання страте$

гічних планів дій, щодо мінімізації, керування та пом'як$
шення первинних ризики, а також контроль над  ходом
цих зусиль;

— створення та розповсюдження звітів про аналіз
ризиків та звітів про прогрес для різних зацікавлених
сторін, включаючи працівників, членів правління та ке$
рівників підрозділів;

— забезпечення того, щоб пріоритети управління
ризиками відображалися в стратегічних планах ком$
панії;

— формулювання та реалізація стратегій забезпе$
чення ризику, пов'язаних з передачею, зберіганням та
використанням інформаційних даних систем;

— оцінка можливих операційних ризиків, які мо$
жуть виникнути внаслідок помилок людини або збоїв у

Рис. 2. Екосистема управління стратегічними ризиками на підприємстві

Джерело: узагальнено автором на основі ISO 31000:2018 [14].
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системі, які можуть порушити або вплинути на бізнес$
процеси компанії;

— CRO також розробляє різні стратегії для
мінімізації впливу ризику та визначає відповідні реакції
на випадки, коли люди стають помилками або збоями в
системі;

— Визначення рівня ризик$апетиту організації та
встановлення рівня ризику, який організація здатна та
бажає взяти на себе;

— розробка бюджетів для проєктів, пов'язаних з
ризиками, та нагляд за їх фінансуванням;

— проведення "гарантій ризику" та належної пере$
вірки від імені організації у випадках злиття, поглинан$
ня та інших ділових угод.

ВИСНОВКИ
Управління стратегічним ризиком дозволяє

підприємству перейти від оборони (пошуку рішень для
подолання наслідків настання ризиків) до атаки. Не$
керований ризик є найбільшим джерелом марнотрат$
ства компанії та економіки загалом. Великі проєкти
зазнають невдачі, клієнти постійно змінюються і про$
позиції стають вже не актуальними, бренди зазнають
руйнування, окремі галузі не можуть заробити прибут$
ки, зміна технологій або поява унікального конкурен$
та на ринку можуть знищити десятки підприємств, ком$
панії заходять у період стагнації. Коли всі ризики на$
стають, їх наслідки можуть бути фатальними для будь$
якого підприємства. Однак всі ці ризики можна зрозу$
міти, ідентифікувати, передбачити, пом'якшити або
відвернути і, таким чином, уникнути небажаних
збитків.

Проте успіх компанії з управління стратегічними
ризиками залежить від системного підходу роботи з
ними. Аналізуючи всі групи стратегічних ризиків разом,
підприємству легше розробити план дії щодо подолан$
ня небажаних наслідків від можливого настання цих
ризиків. Слід зауважити, що окремі групи стратегічних
ризиків можуть бути актуальними на різних етапах роз$
витку компанії. Очевидно, що ризик стагнації буде ха$
рактерним для підприємств, що досягли етапу старіння
(занепаду), тоді як окремі групи стратегічних ризиків
(ризик технології чи ризик зниження прибутковості га$
лузі) не мають жодного відношення до життєвого цик$
лу організації.

Збалансований системний підхід до управління стра$
тегічними ризиками підприємства може забезпечити
стабільний ріст організації та досягнення її стратегіч$
них цілей.
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