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ВСТУП
Управління — це невід'ємна части�

на будь�якої свідомої діяльності.
Підвищений інтерес до науки та прак�
тики управління, управління окреми�
ми напрямами господарської діяль�
ності викликало появу ряду моно�
графій з даного питання, окремих
предметів, напрямків та дисциплін у
вищих навчальних закладах України.
Для забезпечення безперебійності
діяльності підприємства, підтримки
фінансово�економічних показників�
індикаторів діяльності підприємства,
створення достатньої ресурсної бази
для компенсації можливих втрат від
активізації факторів негативної дії
внутрішнього та зовнішнього характе�
ру необхідно здійснювати управління
ризикостійкістю підприємства.

Управління в бізнесі має спе�
цифічні цілі: зростання сукупного доб�
робуту власників фірми (у компанії —
акціонерів); збільшення прибутку;
підтримка життєздатності, захист до�
сягнутого, розвиток, набуття нових
якостей, виконання суспільних
функцій, урядових завдань та ін. На
різних етапах життєвого циклу фірми
можуть мати комбіновані цілі, що
представляють собою різні сполучен�
ня перерахованих і деяких інших
цілей. Але існує особлива постійна
мета фірми, без досягнення якої інших
цілей неможливо досягти, — виживан�
ня. Для її реалізації підприємство му�
сить постійно здійснювати комплекс
заходів по забезпеченню виконання
базових функцій підприємства на пев�
ному мінімально�достатньому рівні,
забезпечити безвідмовність системи,
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достатній рівень ризикостійкості. Все
це викликає неабияку актуальність
порушеного питання.

Проблематика ризику, управління
ризиком, забезпечення підприємства
захистом від нього широко до�
сліджується в роботах (Л.Ф. Догіля
[3], В.А. Боровкової [1], М.Г. Лапуста
[9], Л.О. Лігоненко [10], І.Ю. Івченко
[5], В.В. Вітлінського [2], П.І. Верчено
[2]), Г.Б. Клейнера [7]). Питання ризи�
костійкості, забезпечення ризикостій�
кості досліджується в роботах моло�
дих вчений (Е.А. Козлова[8]) та на сьо�
годні є недостатньо вивченими.

Поняття "ризикостійкість підпри�
ємства" не є поширеним, хоча дедалі
частіше зустрічається у виступах та
статтях досвідчених російських еко�
номістів�практиків (Єршов М.В. [4, 31]).

Автором статті здійснено дослід�
ження поняття ризикостійкості, під
яким розумілося наступне: ризи�
костійкість підприємства — складова
загальної стійкості підприємства,
інтегральна характеристика підприє�
мства як відкритої соціально еконо�
мічної системи, що характеризує за�
гальні можливості ефективного рівно�
важного безперебійного функціону�
вання організації, протистояння ризи�
кам, незважаючи на їх негативний
вплив [7].

Управління ризикостійкістю
підприємства та питання, пов'язані з
ним, є малодослідженими в сучасній
науковій літературі.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Основні цілі даної статті поляга�

ють у визначенні сутності поняття

"управління ризикостійкістю під�
приємства", його порівняння з підхо�
дами різних науковців до визначення
поняття "управління ризиком", виз�
начення відмінностей між цими кате�
горіями, визначення сутності та ха�
рактеристика механізмів управління
ризикостійкістю, їх співставлення з
механізмами управління ризиком,
визначення критеріїв вибору того чи
іншого механізму в залежності від
виду ризикостійкості. Основні вико�
ристані методи дослідження: по�
рівняльний, індукції та дедукції, ана�
лізу та синтезу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Поняття "управління ризиком" є

звичним та часто вживаним поняттям
для більшості економістів. Під цим
поняттям, зазвичай, розуміють управ�
лінську діяльність, спрямовану на
мінімізацію широкого спектру впливу
випадкових або зловмисних подій, що
в остаточному підсумку завдають
істотний матеріальний збиток фірмі
[3, 136; 1, 171; 10, 57]. На думку В.А.�
Боровкової, управління ризиками —
це ціленаправлена практична
діяльність, що спрямована на знижен�
ня ризику, зменшення потенційних
матеріальних втрат та інших негатив�
них наслідків [1, 171]. І.Ю. Івченко [5,
257] вважає, що керування ризиками
— це сукупність методів, прийомів і
заходів, що дозволяють певною мірою
прогнозувати настання ризикових
подій і вживати заходів до їхнього
зменшення. Професор Л.О. Лігоненко
[10, 15] розглядає стратегію управлін�
ня ризиками, під якою розуміє цілес�
прямовану та керовану діяльність
щодо оптимізації співвідношення між
прибутковістю та ризиком для макси�
мізації прибутку та вартості підприє�
мства як у теперішній час, так і на пер�
спективу. Думку Л.О.Лігоненко под�
іляють науковці В.В. Вітлінський, П.І.
Верчено [2, 119]. Інший науковець в
галузі управління ризиками Л.Ф.
Догіль [3, 137] співставляє терміни уп�
равління ризиком та менеджмент ри�
зику, під яким розуміє сукупність
підходів по здійсненню цілеспрямова�
ного пошуку та організації управлі�
нської роботи зі зниження ризику, які
поєднуються з майстерністю  отри�
мання додаткового доходу або іншо�
го виграшу у невизначеній госпо�
дарській ситуації. Словникова літера�
тура розглядає управління ризиком як
діяльність по скороченню можливих
втрат, пов'язаних з ризиком, у тому
числі: диверсифікація ризику, марке�
тингові дослідження, страхування ри�
зику. Управління ризиками для лізин�
гових та факторингових компаній у
проектах рекомендацій державних
органів має наступне трактування: це
процес, за допомогою якого компанія
самостійно виявляє (ідентифікує) ри�
зики, проводить оцінку їх величини,
здійснює їхній моніторинг і контро�
лює свої ризикові позиції, а також
враховує взаємозв'язки між різними
категоріями (видами) ризиків [11]. На
думку д.е.н. Г.Б. Клейнера [7, 41] уп�
равління ризиком включає в себе роз�
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робку та реалізацію економічно об�
грунтованих для даного підприємства
рекомендацій та заходів, направлених
на зменшення стартового рівня ризи�
ку до прийнятного кінцевого рівня.
Управління ризиком спирається на ре�
зультати оцінки ризику, техніко�тех�
нологічний і економічний потенціал та
середовище функціонування підприє�
мства, діючу і прогнозовану норматив�
ну базу господарювання, економіко�
математичні методи та інші досліджен�
ня.

Отже, управління ризиком — це
система цілеспрямованих заходів, які
передбачають виявлення, оцінку ри�
зик�факторів, які негативно вплива�
ють на життєдіяльність підприємства,
розробку механізмів протидії їх впли�
ву. Тобто головна увага приділяється
оцінці ризик�фактору та ризикової
події, які можуть виникнути.

На наш погляд, управління ризи�
костійкістю нерозривно пов'язане з
управлінням ризиками, однак відмінне
від останнього, оскільки передбачає,
окрім мінімізації негативних впливів
загроз та ризиків, оцінки ризиків та
аналізу середовища, врахування рівня
прибутку, співставлення з рівнем ри�
зику, — забезпечення підприємства
можливістю рівноважного функціону�
вати навіть в умовах ризику, досягаю�
чи необхідного запасу рівня ризико�
стійкості, при цьому підприємство
розглядається як система взаємопов'�
язаних елементів (як функціонально,
так і за окремими структурними оди�
ницями).

Виходячи з цього, управління ри�
зикостійкістю підприємства — це си�
стема принципів та методів розробки
й реалізації управлінських рішень,
спрямованих на формування у під�
приємства здатності до мінімізації за
обсягом та часом негативного впливу
ризик�факторів, забезпечення стійко�

го безперебійного функціонування,
нейтралізації загроз та перешкод реа�
лізації стратегічних цілей та завдань
розвитку підприємства внаслідок дії
ризик�факторів. Тобто головна увага
приділяється не ризик�фактору (він
розглядається як об'єктивна ре�
альність, яку змінити не можна), а
спроможності підприємства, не зва�
жаючи на негативні впливи, ризик�
фактору, забезпечити досягнення виз�
начених цілей та завдань розвитку.
При управлінні ризикостійкістю ос�
новна увага приділяється аналізу
підприємства на предмет можливості
протистояння факторам ризику з ура�
хуванням показників�індикаторів
фінансово�господарського стану. За
умови низької ризикостійкості на
підприємстві її брак поповнюється за
рахунок компенсаторних механізмів
забезпечення ризикостійкості. Ос�
новні відмінності між поняттями, уп�
равління ризиком, та "управління ри�
зикостійкістю" підприємства відобра�
жені в табл. 1.

Метою управління ризикостій�
кістю є досягнення достатнього рівня
ризикостійкості для забезпечення
стійкої безперебійної діяльності з ура�
хуванням негативної дії факторів ри�
зикостійкості. Досягнення заданої цілі
буде реалізоване через наступні за�
дачі:

— удосконалення системи управ�
ління підприємством через підвищен�
ня ваги управління ризикостійкістю
підприємства;

— визначення критеріїв ефектив�
ного управління ризикостійкістю;

— розробка та реалізація стратегії
і тактики діяльності підприємства в
умовах ризику;

— використання дієвого механіз�
му управління ризикостійкістю;

— постійний моніторинг рівня ри�
зику, факторів ризику зовнішнього та

внутрішнього середовищ;
— підвищена та дієва реакція на

зміни зовнішнього середовища, на�
явність достатніх засобів та заходів
для протидії негативній дії факторів;

— аналіз комплексу показників
фінансового стану підприємства, мо�
ніторинг їх зміни в залежності від ко�
ливань параметрів ризикостійкості
підприємства.

Ефективне управління ризико�
стійкістю підприємства забезпечуєть�
ся реалізацією ряду принципів, ос�
новні з яких:

— інтегрованість із загальною си�
стемою управління підприємством,
розгляд підприємства як єдиної соц�
іально�економічної системи;

— комплексний характер форму�
вання управлінських рішень;

— орієнтованість на стратегічні
цілі розвитку підприємства;

— варіативність та альтерна�
тивність підходів до розробки окремих
управлінських рішень;

— високий динамізм управління;
— врахування взаємозв'язку уп�

равління ризикостійкістю в системі
управління підприємством.

Управління ризикостійкістю
підприємства повинно здійснюватись
за наступними етапами:

— створення інформаційної бази,
необхідної для прийняття відповідних
рішень у складі двох підсистем: 1)
внутрішня (щодо поточного рівня по�
казників індикаторів фінансово�гос�
подарського стану підприємства); 2)
зовнішня (щодо напряму та сили мож�
ливих негативних впливів ризик�фак�
торів);

— аналіз сукупності ризиків зов�
нішнього та внутрішнього середовища
підприємства, їх негативного впливу
та можливих втрат у разі настання;
умов та факторів підприємницької
діяльності. Виокремлення найбільш
загрозливих ризиків, визначення мож�
ливих максимальних втрат;

— визначення поточного рівня ри�
зикостійкості підприємства, узагаль�
нення інформації, визначення впливу
кожної складової ризикостійкості на
загальне значення інтегрально показ�
ника, формулювання висновку щодо
виду ризикостійкості, визначення та
обгрунтування цільового рівня ризи�
костійкості;

— визначення потреби в збіль�
шенні ризикостійкості, шляхів та за�
ходів щодо її підвищення, формуван�
ня параметрів потоку ризикостійкості
з використанням найбільш сприятли�
вих механізмів;

— визначення механізму забезпе�
чення ризикостійкості, проведення їх
порівняльного аналізу з позицій доц�
ільності та дієвості застосування;

— вибір оптимального механізму
забезпечення ризикостійкості, який
буде реалізовуватись (страхування);

— визначення та реалізація орга�
нізаційно�управлінських заходів щодо
використання обраного методу забез�
печення ризикостійкості;

— моніторинг використання меха�
нізму при потребі коригування пере�
ліку механізмів, напрямів та інтенсив�

Таблиця 1. Порівняльна характеристика понять управління ризиком
та управління ризикостійкістю підприємства
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ності їх застосування.
Структурно�логічна схема здійс�

нення управління ризикостійкістю має
наступний вигляд і представлена на
рис. 1.

Управління ризикостійкістю не�
розривно пов'язано з аналізом фінан�
сового стану, ресурсного забезпечен�
ня, техніко�технологічних можливос�
тей, кадрового потенціалу, інших
складових підприємства, чим забезпе�
чується певна комплексність та уні�
версальність цього процесу.

Управління ризикостійкістю
може розглядатися у двох площинах:

— як підсистема управління ризи�
ком, яка передбачає оцінку можливо�
стей підприємства як господарської
системи протидіяти негативному
впливу ризик�факторів без істотного
погіршення параметрів свого функці�
онування, напряму та швидкості роз�
витку відповідно до стратегічних
цілей. При такому тлумаченні голов�
на увага в перебігу управління при�
діляється оціночним процедурам, які

передбачають визначенню запасу ри�
зикостійкості, тобто максимально до�
пустимого рівня ризику, який система
може витримати та профінансувати
відповідні збитки. Рішення щодо при�
йняття або відхилення від ризику по�
винні прийматися узгоджено з ураху�
ванням визначеного запасу ризикост�
ійкості;

— як підсистема загального ме�
неджменту передбачає цілеспрямова�
не формування системи резервів та
компенсаторних можливостей
підприємства для швидкого відновлен�
ня параметрів його діяльності, забез�
печення реалізації визначених страте�
гічних цілей та завдань розвитку в разі
негативного впливу ризик�факторів.
Головна увага приділяється форму�
ванню у підприємства запасу ризико�
стійкості та наявності можливостей
його швидкого поповнення за рахунок
зовнішніх джерел та спеціально роз�
роблених механізмів.

Управління ризикостійкістю як
процес — це цілеспрямована діяль�

ність, яка передба�
чає оцінку наявного
та достатнього (з
врахуванням існую�
чого рівня ризикова�
ності бізнес�оточен�
ня) запасу ризикост�
ійкості, визначення
можливих шляхів та
засобів його форму�
вання та оператив�
ного поповнення за
рахунок впровад�
ження певних ме�
ханізмів забезпечен�
ня ризикостійкості.

З аб е з пе ч е нн я
необхідного, достат�
нього або заплано�
ваного рівня ризико�
стійкості має
здійснюватися за до�
помогою механізму
управління ризикос�
тійкістю підприєм�
ства.

ВИСНОВКИ
У статті підтверд�

жується теза про те,
що забезпечення
стійкого розвитку,
безперебійності, ста�
лості, стабільності та
збалансованості в
умовах ризику є од�
нією із найбільш зна�
чущих задач для
будь�якого підприєм�
ства і нерозривно по�
в'язана з головною
метою підприємства
— забезпечення доб�
робуту його влас�
ників. Управління
ризикостійкістю є
тим важливим проце�
сом, метою якого є
забезпечення досяг�
нення достатнього
рівня ризикостій�
кості для забезпечен�

ня стійкої безперебійної діяльності з
урахуванням негативної дії факторів
ризикостійкості. У статті автором впер�
ше визначається поняття "управління
ризикостійкістю підприємства", прове�
дено його порівняння з поняттям "уп�
равління ризиком", визначено їх
сутнісні відмінності. Визначено мету,
принципи та етапи управління ризико�
стійкістю, запропоновано структурно�
логічну схему послідовності управління
ризикостійкістю. Запропоновано визна�
чення управління ризикостійкістю як
процесу. Отримані результати будуть
використані для подальшого досліджен�
ня проблеми ризикостійкості підприє�
мства, а саме: розробка, обгрунтування
та практичне застосування методики
визначення ризикостійкості підпри�
ємства, методів впливу на її рівень.
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Рис. 1. Структурно/логічна схема здійснення
управління ризикостійкістю підприємства
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